EUROSAI

DEKLARATA E TBILISIT
EUROSAI dhe OLACEFS u mblodhën në Konferencën e VII-të të përbashkët, të mbajtur në
Tbilisi (Gjeorgji), më 17-18 shtator 2012,
Njohin që:

•

•

•

•

•

Mjedisi ekonomik e social dhe kërkesat e qytetarëve, i detyrojnë shtetet të kryejnë
reforma, të cilat synojnë menaxhimin e burimeve publike në mënyrë më efikase, në
përputhje me parimet e përgjegjshmërisë, transparencës dhe integritetit, duke siguruar
kështu qëndrueshmërinë fiskale;
Ashtu si theksohet në Rezolutën e Kombeve të Bashkuara A/66/209, te datës 22 dhjetor
2011, SAI-t luajnë një rol të rëndësishëm në promovimin e parimeve të lartpërmendura.
Në mënyrë që SAI-t të kontribuojnë për të pasur një përgjegjshmëri sa më të madhe në
institucionet publike, është thelbësore të sigurohet pavarësia dhe cilësia e lartë e punës
së tyre, duke rritur kështu besimin e palëve të interesuara;
Strategjitë e shëndosha, komunikimi i brendshëm dhe i jashtëm, kërkesat etike, cilësia
dhe monitorimi i mekanizmave të kontrollit janë elementë kryesor që SAI-t të arrijnë të
kenë një veprimtari të shkëlqyer në menaxhim. Zhvillimi i TI-së dhe vlerësimi i punës
nga homologët janë instrumenta të vlefshëm për rritjen e kapaciteteve të SAI-t, si dhe
per përgjegjshmërinë dhe transparencën, duke rritur kështu besimin e qytetarëve;
SAI-t kontribuojnë ndjeshëm për arritjen e një qeverisje të mire, nëpermjet
funksionimit efiçent dhe efikas të auditimeve të zhvilluara, duke dhene rekomandime
me qëllim përforcimin e menaxhimit publik, si edhe nëpermjet dhënjes se nje
informacioni sa më transparent mbi këto çështje për shoqërinë;
Praktikat dhe përvojat e secilit SAI përfaqësojnë një burim të vlefshëm informacioni
për të tjerët, kështu që bashkëpunimi shërben më së miri për përmirësimin e
marrëdhënieve me publikun, menaxhimin dhe auditimin e jashtëm në nivel global,
duke përfituar nga sinergjitë ndërkombëtare;
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Inkurajojmë:
Të dyja organizatat qe të përhapin këto parime brënda komuniteteve të tyre rajonale
dhe të punojnë së bashku në mënyrë që të auditojnë dhe promovojnë më shumë
efikasitet, përgjegjshmëri, efektivitet, integritet dhe transparencë në menaxhimin publik
për të mirën e qytetarëve;
Anëtarët e tyre të udhëheqin nepermjet shembullit per përmirësimin e cilësisë së punës
se tyre, për të rritur ndërgjegjësimin e SAI-t në vlerat qe ata sjellin për arritjen e
qeverisjes së mirë;
Të dyja organizatat, për të intensifikuar bashkëpunimin midis vëndeve anëtare të
INTOSAI, përmes niveleve të ndryshme të vendim-marrjes së tyre dhe strukturave të
punës që të përfitojnë sinergjinë maksimale nga njëri-tjetri, ne mënyrë qe veprimet e
tyre të përbashkëta të kene nje ndikim sa me te madh;
Kryetarët dhe Sekretarët e Përgjithshëm të EUROSAI-t dhe OLACEFS-it ia përcjellin
këtë Deklaratë Presidentit dhe Sekretarit të Përgjithshëm të INTOSAI-t, Presidentëve
dhe Sekretariateve të Përgjithshme të Grupeve të tjera Rajonale të Punëse së INTOSAIt si dhe të palëve të tjera të interesuara.

