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Europski revizorski sud neovisna je institucija Europske unije za vanjsku reviziju utemeljena 
Ugovorom o funkcioniranju Europske unije. Sud ima ključnu ulogu u osiguravanju djelotvorne 
odgovornosti EU-a prema građanima kada su u pitanju javna sredstva korištena za ostvarivanje 
ciljeva EU-a putem: 

• prepoznavanja rizika za financijske interese građana EU-a; 

• pružanja neovisnog jamstva o financijskom upravljanju EU-om, i  

• savjetovanja donositelja politika o tome kako unaprijediti korištenje javnih sredstava EU-a. 

 

Sud također objavljuje revizijska izvješća i mišljenja. Ona doprinose javnom nadzoru izvršenja 
proračuna EU-a te upućenosti pri odlučivanju o mjerama upravljanja, izradi politika i programa te 
dodjeli sredstava EU-a. 

Komunikacijska politika 

Objavljivanjem rezultata revizije i preporuka Sud pomaže podizanju javne svijesti o financijskom 
upravljanju EU-a i o pitanjima odgovornosti te važnosti toga da se sredstva EU-a koriste ekonomično, 
učinkovito i djelotvorno te u skladu s pravilima. Publikacije Suda pomažu u zaštiti financijskih interesa 
građana EU-a putem transparentnosti koju pružaju. Konačni je cilj promicanje povjerenja u dobro 
funkcioniranje EU-a i njegovih institucija. 

Vrijednost doprinosa Suda odgovornosti EU-a u velikoj mjeri ovisi o tome u kojem opsegu rad i 
publikacije Suda u procesu odgovornosti koriste njegovi glavni partneri, kao što su:  

• Politička tijela odgovorna za javni nadzor uporabe sredstava EU-a: Europski parlament, Vijeće 

EU-a; te nacionalni parlamenti.  

• Revizijski subjekti odgovorni za upravljanje sredstvima EU-a i njihovo primanje: Europska 

komisija; druge institucije EU-a, agencije i decentralizirana tijela; i nacionalna tijela; te  
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• Ostali revizori sredstava EU-a, uključujući vrhovne revizijske institucije država članica.  

 

Komunikacijska načela 

• Europski revizorski sud kao vanjski revizor EU-a slijedi načela otvorenosti i transparentnosti te 

osigurava dostupne i pravodobne informacije o svojoj ulozi, radu i ostvarenim rezultatima. 

• Publikacije Suda doprinose tome da su rezultati njegovog rada poznati i shvaćeni te pokazuju 

način na koji Sud ostvaruje svoj cilj, a koji je doprinos poboljšanom financijskom upravljanju. 

• Kako bi se zaštitio profesionalni odnos između revizora i revizijskog subjekta, u skladu s 

međunarodnim revizijskim standardima i pravnim uvjetima, javne su samo informacije iz njegovih 

objavljenih izvješća. Po potrebi Sud pruža kontekst i pozadinske informacije kako bi pomogao 

čitateljima da bolje shvate njegove nalaze. 

• Sud održava tiskovne konferencije za godišnje izvješće te, po odabiru, za tematska izvješća, 

mišljenja i druga pitanja. Priopćenja za javnost izdaju se za sva objavljena izvješća Suda i za 

posebna pitanja od interesa za Sud te su dostupna na http://eca.europa.eu. 

• Predsjednik predstavlja Sud te izražava stavove Suda u pogledu pitanja vezanih za njegove 

politike, svrhu i vrijednosti, kao i pitanja vezana za godišnja izvješća. Glasnogovornik Suda 

podupire predsjednika i članove u ovoj ulozi. Izvjestitelj ili njihov kandidat izražava stavove Suda u 

pogledu tematskih izvješća ili posebnih tema. 
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• Sud se za objavljivanje služi internetom te revizijskim izvješćima i drugim publikacijama, 

događajima te tiskom i medijima. Sva su revizijska izvješća i mišljenja Suda dostupna na svim 

službenim jezicima EU-a na internetskoj stranici Suda http://eca.europa.eu te putem Knjižare EU-

a. Internetska stranica Suda njegova je glavna informativna platforma.  

 

 


