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Резолуција усвојена на Генералној скупштини 19. децембра 2014.
69/228. Промовисање и подстицање ефикасности,
одговорности, ефективности и транспарентности јавне
управе јачањем врховних ревизорских институција
Генерална скупштина,
позивајући се на своју Резолуцију бр. 66/209 од 22. децембра 2011,
позивајући се на обавезе из закључака свих главних конференција
и самита Уједињених нација у области економије, друштвеног развоја и
заштите
животне
средине,
укључујући
закључни
документ
Конференције Уједињених нација о одрживом развоју под називом
"Будућност коју желимо"1 , Декларацију о миленијумским циљевима
Уједињених нација2, Закључке Светског самита 3 из 2005. године,
Монтерејски консензус Међународне конференције о финансирању
развоја4 , Декларацију из Дохе о финансирању развоја: закључни
документ Наставка Међународне конференције о финансирању развоја
ради ревизије имплементације Монтерејског консензуса 5, закључни
документ Пленарног састанка Генералне скупштине на високом нивоу о
миленијумским развојним циљевима 6 , као и закључни документ
посебног догађаја за
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праћење напретка за испуњење Миленијумских развојних циљева7,
Програм акције Међународне конференције о становништву и развоју8,
кључне акције за даљу имплементацију Програма акције Међународне
конференције о становништву и развоју9 и Пекиншку декларацију10 и
Платформе за акцију11,
позивајући се и на Резолуцију Генералне скупштине бр. 67/290 од
9. јула 2013. и бр. 68/1 од 20. септембра 2013, и на Министарску
декларацију из 2014. о значајном сегменту Савета за економска и
социјална питања, као и на политички форум на високом нивоу о
одрживом развоју, 12
позивајући се даље на своју Резолуцију бр. 68/309 од 10. септембра
2014, у којој је поздравила извештај Отворене радне групе за циљеве
одрживог развоја, 13 и одлучила да предлози Отворене радне групе,
садржани у извештају, представљају главну основу за интегрисање
циљева одрживог развоја у Развојну агенду за период после 2015.
године, узимајући притом у обзир да ће други инпути бити разматрани,
приликом међувладиног процеса преговарања на 69. заседању Генералне
скупштине,
са нагласком на потребу да се унапреди ефикасност, одговорност,
ефективност и транспарентност јавне управе,
са нагласком такође на то да ефикасна, одговорна, ефективна и
транспарентна јавна управа игра кључну улогу у спровођењу
међународно договорених циљева развоја, укључујући Миленијумске
циљеве развоја,
указујући на потребу за изградњом капацитета као средством за
промовисање развоја, и поздрављајући сарадњу Међународне
организације врховних ревизорских институција са Уједињеним
нацијама у том смислу,
1.
препознаје да врховне ревизорске институције могу да остваре
своје задатке објективно и ефективно само уколико су независне од
субјекта ревизије и уколико су заштићене од спољних утицаја;
2.
такође препознаје значајну улогу врховних ревизорских
институција у промовисању ефикасне, одговорне, ефективне и
транспарентне јавне управе, што доприноси остварењу циљева и
приоритета националног развоја, као и међународно договорених
развојних циљева;
3.
уважава рад Међународне организације врховних ревизорских
институција у промовисању веће ефикасности, одговорности,
ефективности, транспарентности, као и ефикасног и ефективног пријема
и коришћења јавних ресурса у служби грађана;
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4.
такође уважава Лимску декларацију о смерницама за начела
ревизије из 1977. 14 године и Мексичку декларацију о независности
врховних ревизорских институција из 2007,15 и подстиче све државе
чланице УН да, у складу са својим домаћим институционалним
решењима, примењују принципе из наведених декларација;
5.
подстиче
државе
чланице
релевантних
институција
Уједињених нација да наставе и интензивирају своју сарадњу са
Међународном организацијом врховних ревизорских институција,
укључујући изградњу капацитета, да би се промовисало добро
управљање тако што ће се обезбедити ефикасност, одговорност,
ефективност и транспарентност кроз јачање врховних ревизорских
институција;
6.
потврђује
незаменљиву улогу врховних ревизорских
институција у држању власти одговорним за коришћење средстава и
њихов учинак у постизању развојних циљева;
7.
уважава интересе Међународне организације врховних
ревизорских институција у Развојној агенди за период после 2015.
године;
8.
подстиче државе чланице да пажљиво размотре питања
независности и изградње капацитета врховних ревизорских институција
на начин који је примерен њиховим националним институционалним
структурама, као и да унапреде рачуноводствене системе у јавном
сектору у складу са националним развојним плановима у контексту
Развојне агенде за период после 2015. године;
9.
наглашава значај континуиране међународне сарадње у циљу
пружања подршке земљама у развоју у области изградње капацитета,
стицања знања и најбољих пракси у вези са рачуноводством и ревизијом
јавног сектора.
75. пленарно заседање
19. децембар 2014.
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