IZJAVA EUROSAI
Krepitev neodvisnosti vrhovnih revizijskih institucij
Ob sklicevanju na Limsko deklaracijo o revizijskih smernicah iz leta 1977 in mehiško deklaracijo o neodvisnosti vrhovnih
revizijskih institucij iz leta 2007, ki ju je izdala Mednarodna organizacija vrhovnih revizijskih institucij (INTOSAI) in ki
določata načela neodvisnosti pri revidiranju javnega sektorja;

ob priznanju bistvenega prispevka vrhovnih revizijskih institucij pri zagotavljanju dobrega upravljanja z izvajanjem in
vzdrževanjem učinkovitih kontrolnih funkcij, vzpostavljenih v parlamentih, izdajo priporočil za okrepitev javnega upravljanja
ter z zagotavljanjem informacij javnim organom in družbi v zvezi s tem;
ob poudarku, da je neodvisnost pri revidiranju javnega sektorja osnovnega pomena za zagotovitev preglednosti in
integritete javne uprave in s tem krepitev zaupanja javnosti v vladne institucije;
ob opažanju, da vrhovne revizijske institucije, neodvisne od revidiranih organov in zaščitene pred zunanjimi pritiski, ter
neoviran dostop javnosti do rezultatov revizij teh institucij zagotavljajo objektivnost revizijskih ugotovitev, njihovo
verodostojnost in preglednost, revizije pa lahko dejansko prispevajo k izboljšanju javnega upravljanja;

ob navedbi, da nekatere vrhovne revizijske institucije, ki so članice Evropske organizacije vrhovnih revizijskih institucij
(EUROSAI), poročajo o ogroženosti svoje neodvisnosti in učinkovitosti izvajanja pristojnosti, saj prihaja do znatnega
spreminjanja ali neupoštevanja njihovih pristojnosti, nadzorovanja njihovih aktivnosti, vplivanja na njihove rezultate,
omejevanja virov, uničevanja ugleda ali izpodbijanja njihove politične nevtralnosti –
člani EUROSAI, ki so se sestali na VIII. kongresu organizacije med 30. majem in 2. junijem 2011 v Lizboni,
izražajo naklonjenost in podporo pobudam organizacije INTOSAI, tako na notranji kot na zunanji ravni, k spodbujanju
večje preglednosti, odgovornosti ter učinkovitega in uspešnega prejemanja in uporabe javnih sredstev v korist državljanov;
izražajo popolno zavezanost organizacije EUROSAI h krepitvi in podpori neodvisnosti vrhovnih revizijskih institucij, in
sicer z aktivnim ukrepanjem, ki je ključni sestavni del njihove strategije, pri čemer spodbujajo razširjanje teh načel in
prispevajo k predstavitvi in upoštevanju rezultatov prizadevanj INTOSAI po vsej evropski regiji;

izražajo pripravljenost in si prizadevajo za odprto komunikacijo s parlamenti, javnimi organi, mediji ter javnostjo, s čimer se
je mogoče ustrezno in uspešno soočiti z izzivi ter izpolniti pričakovanja glede dobrega upravljanja z ustreznim upoštevanjem
konstruktivnih zahtev;
spodbujajo člane EUROSAI, da to izjavo posredujejo svojim nacionalnim parlamentom in
zunanjim ministrstvom, z namenom:
● ozaveščanja o vrednosti in koristih vrhovnih revizijskih institucij, njihovi vlogi in o pomembnosti njihove neodvisnosti ter
aktivnega ukrepanja za ohranjanje neodvisnosti; in
● iskanja podpore aktivnostim, ki trenutno potekajo na ravni ZN, zlasti prizadevanjem na podlagi resolucije Ekonomskega in
socialnega sveta (ECOSOC) z dne 26. aprila 2011 glede sprejetja resolucije Generalne skupščine ZN o pomembnosti
načela neodvisnosti vrhovnih revizijskih institucij, kakor je določeno v Limski in Mehiški deklaraciji;

spodbujajo člane EUROSAI k obveščanju javnih organov, medijev in javnosti o pomembnosti zagotavljanja in ohranjanja
neodvisnega delovanja njihovih vrhovnih revizijskih institucij v skladu z Limsko in Mehiško deklaracijo;

vabijo predsednika in generalnega sekretarja EUROSAI, da to izjavo posredujeta predsedniku in generalnemu sekretarju
INTOSAI, predsednikom in generalnim sekretarjem regionalnih delovnih skupin INTOSAI ter drugim zainteresiranim.

