Dragi sodelavci!
Naša skupna prizadevanja zadnjih nekaj let, da bi cilji trajnostnega razvoja za obdobje po letu 2015
vključevali tudi pomembnost vloge vrhovnih revizijskih institucij (VRI), so končno obrodila sadove. Z
velikim zadovoljstvom vas obveščam, da je Generalna skupščina Združenih narodov na 69. zasedanju
19. decembra 2014 sprejela Resolucijo o spodbujanju in zagotavljanju učinkovitosti, odgovornosti,
uspešnosti in preglednosti javne uprave s krepitvijo vrhovnih revizijskih institucij. Generalna skupščina
Združenih narodov zlasti
-

priznava, da lahko VRI svoje naloge opravljajo objektivno in učinkovito le, če so neodvisne od
revidiranega subjekta in zaščitene pred zunanjimi vplivi;

-

priznava pomembnost vloge VRI pri spodbujanju učinkovitosti, odgovornosti, uspešnosti in
preglednosti javne uprave, kar pripomore pri izpolnjevanju državnih razvojnih ciljev in
prednostnih nalog ter mednarodno dogovorjenih razvojnih ciljev;

-

izraža naklonjenost tudi Limski deklaraciji o revizijskih smernicah iz leta 1977 in Mehiški
deklaraciji o neodvisnosti vrhovnih revizijskih institucij iz leta 2007 ter spodbuja države članice,
da v skladu s svojimi nacionalnimi institucionalnimi strukturami upoštevajo načela, določena v teh
deklaracijah;

-

spodbuja države članice in pristojne institucije Združenih narodov k nadaljnjemu in okrepljenemu
sodelovanju z organizacijo INTOSAI, tudi pri krepitvi zmogljivosti, saj želi na vseh ravneh
spodbujati dobro upravljanje z zagotavljanjem učinkovitosti, odgovornosti, uspešnosti in
preglednosti s pomočjo okrepljenih vrhovnih revizijskih institucij, vključno z izboljšanjem javnih
računovodskih sistemov, kjer je to potrebno;

-

spodbuja države članice, da v skladu s svojimi nacionalnimi institucionalnimi strukturami
upoštevajo, kako pomembni sta neodvisnost in krepitev zmogljivosti VRI, ter da izboljšajo javne
računovodske sisteme v skladu z nacionalnimi razvojnimi načrti v okviru razvojne agende za
obdobje po letu 2015;

-

poudarja, kako pomembno je stalno mednarodno sodelovanje za nudenje podpore državam v
razvoju pri krepitvi zmogljivosti ter pri nadgradnji znanja in razvoju najboljših praks na področju
javnega računovodstva in revidiranja javnega sektorja.

Sprejetje resolucije tako predstavlja dodaten pomemben korak v okviru naših intenzivnih prizadevanj, da
bi razvojna agenda za obdobje po letu 2015 vključevala tudi pomembnost vloge VRI. Ta prizadevanja so
že obrodila spodbudne rezultate – leta 2014 smo kot organizacija INTOSAI aktivno in uspešno prispevali
k temu, da
-

je Ekonomski in socialni svet ZN (ECOSOC) julija 2014 v Ministrski deklaraciji izrecno poudaril
pomembnost dobrega upravljanja, pravne države, preglednosti in odgovornosti na vseh ravneh;

-

osnutek ciljev trajnostnega razvoja, ki so bili prav tako predstavljeni julija 2014, vsebuje dva
elementa, ki sta ključna za krepitev zmogljivosti VRI, in sicer vzpostavitev učinkovitih,
odgovornih in preglednih institucij na vseh ravneh ter večja mednarodna podpora pri
zagotavljanju učinkovite in ciljno usmerjene krepitve zmogljivosti držav v razvoju;

-

je novembra 2014 ECOSOC priznal nepogrešljivo vlogo VRI in potrebo po krepitvi njihove
zmogljivosti z namenom, da lahko od vlade zahtevajo odgovornost pri porabi javnih sredstev in
za uspešnost doseganja razvojnih ciljev, ter države članice pozval, da upoštevajo, kako pomembna
je neodvisnost VRI v okviru razvojne agende za obdobje po letu 2015;

-

je decembra 2014 Generalni sekretar ZN v 92. točki Sinteznega poročila razvojne agende za
obdobje po letu 2015 izrecno izpostavil potrebo po krepitvi VRI kot organov nadzora.

Vse našteto, skupaj z nedavno sprejeto novo resolucijo Generalne skupščine ZN, je s stališča krepitve
državnega revidiranja na svetovni ravni uspešen rezultat naših skupnih in neutrudnih prizadevanj zadnjih
nekaj let.
Ob zavedanju vsega omenjenega se vsem iskreno zahvaljujem za sodelovanje in dragoceno podporo, s
katero ste pripomogli k doseženemu uspehu.
V letu 2015 bomo nadaljevali z oblikovanjem razvojne agende za obdobje po letu 2015, ki naj bi bila
zaključena predvidoma konec leta 2015. Naš cilj, da bi razvojna agenda za obdobje po letu 2015
vključevala tudi neodvisnost in krepitev zmogljivosti VRI ter izboljšanje javnih računovodskih sistemov,
bomo dosegli, če mu bomo še naprej skupaj sledili. Prosim vas, da vse pristojne nacionalne in mednarodne
organe seznanite z omenjeno resolucijo ter v okviru svojih INTOSAI pristojnosti omogočite, da bo na
voljo vsem zainteresiranim.
Resolucija Generalne skupščine ZN vrhovnim revizijskim institucijam hkrati omogoča sodelovanje na
regionalnih sejah in konferencah, namenjenih razpravam o zastavljenih ciljih, na katerih je mogoče tudi
začeti razprave, kako lahko VRI ob upoštevanju zastavljenih ciljev pripomorejo k razvoju revidiranja, ter
podati predloge, kako izmeriti uspeh (in prepoznati, kje so potrebne izboljšave).
Prosim vas, da dodatno okrepite prizadevanja pri spodbujanju vlad h krepitvi neodvisnosti VRI in jih
pozovete k sodelovanju pri spremljanju uresničevanja ciljev na državni, regionalni in svetovni ravni.
Kot Generalni sekretariat organizacije INTOSAI bomo med drugim izkoristili priložnost, ki nam jo
ponuja prihajajoči simpozij ZN/INTOSAI, ki bo potekal na začetku marca 2015, in odprli razpravo glede
pričakovanj VRI, pogojev kot tudi možnosti, ki bi VRI omogočali uspešno sodelovanje pri razvojni agendi
za obdobje po letu 2015. Izidi simpozija bodo upoštevani pri zaključnih razpravah na ravni ZN v zvezi s
cilji in načini izvajanja trajnostnega razvoja.
Kot smo napovedali na zadnji seji Upravnega odbora organizacije INTOSAI, bo Računsko sodišče
Republike Avstrije začelo z uvedbo projekta zunanje evalvacije z namenom krepitve neodvisnosti VRI v
regijah, ki so članice organizacije INTOSAI. Podrobnejše informacije o projektu bodo znane na začetku
leta 2015.
Naj to priložnost izkoristim tudi za to, da vam zaželim srečno in uspešno novo leto.
Lep pozdrav,
Josef Moser
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