
Generalna skupščina 
 
Združenih narodov 
 

Resolucija A/66/209 

 

Spodbujanje učinkovitosti, odgovornosti, uspešnosti in preglednosti javne uprave s krepitvijo vrhovnih 

revizijskih institucij 
 
Generalna skupščina: 
 
ob sklicevanju na Resolucijo 2011/2 Ekonomskega in socialnega sveta z dne 26. aprila 2011; 
 
ob sklicevanju tudi na svoji resoluciji 59/55 z dne 2. decembra 2004 in 60/34 z dne 30. novembra  
2005 ter na svoje predhodne resolucije o javni upravi in razvoju; 
 
ob nadaljnjem sklicevanju na Milenijsko deklaracijo Združenih narodov1; 
 
ob poudarjanju, da je treba izboljšati učinkovitost, odgovornost, uspešnost in preglednost javne  
uprave; 
 
ob nadaljnjem poudarjanju, da mora imeti učinkovita, odgovorna, uspešna in pregledna javna uprava  
ključno vlogo pri izpolnjevanju mednarodno dogovorjenih razvojnih ciljev, vključno z razvojnimi  
cilji tisočletja; 
 
ob opažanju, da je treba krepiti zmogljivost kot orodje za spodbujanje razvoja, ter ob podpiranju  
tovrstnega sodelovanja Mednarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucij z Združenimi narodi: 
 
1. priznava, da lahko vrhovne revizijske institucije svoje naloge opravljajo objektivno in 

učinkovito, le če so neodvisne od revidiranega subjekta in zaščitene pred zunanjimi vplivi; 
 
2. priznava tudi pomembnost vloge vrhovnih revizijskih institucij pri spodbujanju učinkovitosti, 

odgovornosti, uspešnosti in preglednosti javne uprave, kar pripomore pri izpolnjevanju 
državnih razvojnih ciljev in prednostnih nalog ter mednarodno dogovorjenih razvojnih ciljev, 
vključno z razvojnimi cilji tisočletja; 

 
3. izraža naklonjenost delu Mednarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucij pri  

spodbujanju večje učinkovitosti, odgovornosti, uspešnosti, preglednosti ter učinkovitega in 
uspešnega prejemanja in uporabe javnih sredstev v korist državljanov; 

 
4.  izraža naklonjenost tudi  Limski deklaraciji o revizijskih smernicah iz leta 19772 in Mehiški 

deklaraciji o neodvisnosti vrhovnih revizijskih institucij iz leta 20073 ter spodbuja države  
članice, da v skladu s svojimi nacionalnimi institucionalnimi strukturami upoštevajo načela, 
določena v teh deklaracijah; 

 
5.  spodbuja države članice in ustrezne institucije Združenih narodov k nadaljnjemu in 

okrepljenemu sodelovanju z Mednarodno organizacijo vrhovnih revizijskih institucij, tudi pri 
krepitvi zmogljivosti, saj želi spodbujati dobro upravljanje z zagotovitvijo učinkovitosti, 
odgovornosti, uspešnosti in preglednosti s pomočjo okrepljenih vrhovnih  revizijskih 
institucij. 

 

                                                      

1 Glej resolucijo 55/2. 
2 Limska deklaracija o revizijskih smernicah, sprejeta na devetem kongresu Mednarodne organizacije vrhovnih 

revizijskih institucij v Limi, 17–26. oktober 1977. 
3 Mehiška deklaracija o neodvisnosti vrhovnih revizijskih institucij, sprejeta na devetnajstem kongresu 

Mednarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucij v Ciudad de Méxicu, 5–10. november 2007. 


