RESOLUTION
om uttalandet från de högre revisionsorganen inom euroområdet om en extern revision
av ESM
CC-R-2011-01
Kontaktkommittén utfärdar denna resolution,
med beaktande av de åtgärder som utformats för att vissa länder i euroområdet ska få bukt
med statsskuldskrisen som utgör ett hot mot den långsiktiga stabiliteten i euroområdet som
helhet,
med beaktande av de konsekvenser som den europeiska stabilitetsmekanismen (ESM)
kommer att ha för EU:s institutioner och medlemsstater som helhet, särskilt betydelsen av den
gemensamma valutan som en central del av EU-politiken, det ömsesidiga beroendet mellan de
27 ekonomierna, det faktum att ESM gäller EU:s övergripande mål för den ekonomiska
styrningen och kommissionens roll som förvaltare av processen,
med beaktande av de betalnings- och garantiåtaganden som ska göras av euroområdets länder
till följd av inrättandet av den europeiska stabilitetsmekanismen och dessa åtagandens
inverkan på de nationella budgetarna,
med beaktande av de nationella revisionsorganens ansvar att främja redovisningsskyldighet
och insyn i offentlig verksamhet då det handlar om offentliga medel,
med beaktande av den princip för bästa revisionspraxis vid internationella institutioner i
Internationella standarder för högre revisionsorgan (Issai) som innebär att alla internationella
institutioner som finansieras eller får stöd med offentliga medel ska granskas av högre
revisionsorgan så att man främjar en bättre styrning, större insyn och ökad
redovisningsskyldighet,
med beaktande av Europeiska revisionsrättens rättigheter och skyldigheter att granska de
europeiska institutionerna, däribland kommissionen, i enlighet med fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt.
Kontaktkommittén noterar det uttalande från de högre revisionsorganen i euroområdets
länder som utarbetades i Bonn den 27 september 2011 och som de godkände den 5 oktober
2011, särskilt deras efterlysning av att det i de stadgar som för närvarande håller på att
utarbetas och som ska antas av styrelsen införs bestämmelser om att de högre
revisionsorganen ska utföra en fullgod extern offentlig revision av ESM.
Kontaktkommittén uppdrar åt den tjänstgörande ordföranden att översända denna
resolution till Europaparlamentets talman, ordförandena för Europeiska rådet och Europeiska
kommissionen samt till Eurosais och Intosais generalsekreterare.
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Kontaktkommittén beslutar att göra denna resolution tillgänglig på kontaktkommitténs
webbplats.
Luxemburg den 14 oktober 2011
Föredragande
revisionsorgan:
Originalspråk:
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Tysklands högre revisionsorgan
EN
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