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Poštovani predsjedniče, uvaženi članovi odbora,  

dame i gospodo, 

htio bih se zahvaliti, gospodine Theurer, Vama i Vašem odboru na ukazanoj prilici da vam se obratim.  

Čast mi je što vam danas mogu predstaviti program rada Suda za 2014. godinu. Prilikom utvrđivanja 
toga plana u kojem se navode prioriteti i poslovi za cijelu godinu članovima Suda uvelike je pomogao 
dijalog sa zastupnicima u Europskom parlamentu te posebice s članovima ovoga Odbora. 

Naše institucije imaju ključne i nadopunjavajuće uloge u osiguravanju djelotvorne odgovornosti 
prema građanima kada su u pitanju javna sredstva korištena za ostvarivanje ciljeva EU-a. 

Strateški cilj Suda za razdoblje od 2013. do 2017. godine vezan za postizanje što većeg doprinosa 
povećanju odgovornosti EU-a bio je ključan pokretač za odabir zadaća u programu rada za ovu 
godinu.  

U skladu s tim ciljem, nastojali smo u programu rada prikazati rezultate suradnje s Europskim 
parlamentom i Vijećem.  

Ključni je prioritet Suda više se usredotočiti na reviziju pitanja vezanih za uspješnost. To 
podrazumijeva i poduzimanje mjera za poboljšanje naših kapaciteta za izvođenje revizija uspješnosti. 

Stoga povrh iznošenja pregleda izvješća koje namjeravamo izdati ove godine želim naglasiti i niz 
posebnih inicijativa Suda koje se odnose na razvoj prakse vezane za revizije uspješnosti. Osobito 
želim spomenuti rezultate međunarodnog pregleda stručnjaka iste razine iz 2013. godine koji se 
objavljuju danas.  

Poštovani predsjedniče, uvaženi članovi, 

Sud u 2014. godini namjerava izdati: 

- godišnja izvješća o izvršenju proračuna EU-a i europskim razvojnim fondovima,  

- 51 posebno godišnje izvješće o agencijama i ostalim tijelima, 

- 24 tematska izvješća koja se uglavnom odnose na pitanja vezana za uspješnost, i 

- izvješće posvećeno praćenju provedbe preporuka iz prethodnih tematskih izvješća.  

Sud u skladu sa svojom strategijom namjerava objaviti i rezultate dviju analiza stanja: u jednoj se 
govori o onome što najviše ugrožava financijsko upravljanje EU-om, a u drugoj o nedostatcima EU-a 
u pogledu odgovornosti i revizija.  

U pogledu godišnjeg izvješća Suda o izvršenju proračuna EU-a za 2013. godinu Sud namjerava 
osigurati nastavak i usporedivost u odnosu na prošlogodišnje izvješće Suda te pružiti više informacija 
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o čitavom višegodišnjem programskom razdoblju od 2007. do 2013. godine. Na Sudu za sada nema 
metodoloških promjena koje bi ovom prilikom valjalo naglasiti. 

Međutim želim obavijestiti Odbor da je Sud trenutno u procesu razmatranja mogućeg učinka 
financijskog okvira za razdoblje od 2014. do 2020. godine i popratnih promjena u financijskom 
upravljanju EU-om na revizije Suda u svrhu davanja jamstvene izjave i na godišnja izvješća od 
2014. godine nadalje. 

U pogledu tematskih izvješća Sud u 2014. godini namjerava provesti revizije uspješnosti na području 
tema koje pripadaju svim naslovima financijskoga okvira. Iz svakog rashodovnog područja ću kao 
primjer njihove raznolikosti navesti jednu temu. 

U području pametnog i uključivog rasta objavit ćemo tematsko izvješće u kojem se procjenjuje jesu li 
ulagačkim projektima za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije, koji se sufinanciraju iz 
europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, ostvareni dobri rezultati.  

U području čiji je naslov Održivi rast: prirodni resursi izdat ćemo tematsko izvješće o uključivanju 
vodne politike u zajedničku poljoprivrednu politiku. 

U području čiji je naslov Globalna Europa Sud će objaviti tematsko izvješće o učinkovitom upravljanju 
Europskom službom za vanjsko djelovanje (ESVD-om). 

Na temelju izričitog zahtjeva ovoga parlamenta, u području čiji je naslov Administracija Sud će 
analizirati moguće uštede koje bi nastale postojanjem samo jednog sjedišta Europskog parlamenta. 

Na posljetku u području čiji je naslov Sigurnost i građanstvo Sud će revidirati djelotvornost provedbe 
fonda za vanjske granice. 

Cjeloviti popis tematskih izvješća s pojedinostima o revizijskim ciljevima nalazi se u prilogu 
dokumenta o programu rada. 

Poštovani predsjedniče, uvaženi članovi, 

Osiguravanje djelotvorne odgovornosti i revizije u promjenjivim okvirima EU-a vezanim za 
financijsko i gospodarsko upravljanje pitanje je od osobite važnosti za naše dvije institucije. 

Kao odgovor na događanja na razini EU-a Sud provodi reviziju Europskog nadzornog tijela za 
bankarstvo te je okupio posebni projektni tim kako bi poboljšao svoje ukupne revizijske kapacitete u 
tom području.  

Radi provedbe tih revizija udružili smo osoblje odgovarajućih profila i stručnosti iz cijeloga Suda, 
pružili smo im specijalizirane edukacije te smo zaposlili iskusnog revizora za to područje koji dolazi 
izvan suda kako bismo im osigurali potporu.  

Prvi zadatci projektnoga tima bit će usredotočeni na: 
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- Komisijinu ulogu u programima makrofinacijske pomoći Mađarskoj, Irskoj, Latviji, Portugalu i 

Rumunjskoj u okviru platne bilance i mehanizma za europsku financijsku stabilnost; 

- makrofinancijsku pomoć Grčkoj; i 

- postupak u slučaju prekomjernog deficita.  

Ovom kombinacijom zadaća vezanih za nova područja, tematskim izvješćima s temama koje 
pripadaju svim naslovima financijskoga okvira, kao i godišnjim izvješćima Sud želi i ove godine pružiti 
Europskom parlamentu te posebice ovom Odboru čvrstu osnovu za ispunjavanje njegove ključne 
uloge u osiguravanju nadzora djelovanja EU-a. 

Istodobno nam je jasno da Europski parlament i ostali dionici očekuju da se uloga Suda nastavi 
razvijati i u budućnosti. 

Sud pozdravlja uključenost Parlamenta u rad Suda i stajalište koje je izrazio u svom izvješću o 
budućoj ulozi Suda, prema kojem se sve reforme Suda trebaju promatrati u širem kontekstu izazova 
da se poboljša odgovornost EU-a. 

Sud želi riješiti pitanja navedena u izvješću Europskog parlamenta u svim područjima u kojima je 
ovlašten djelovati. Ta se pitanja uglavnom odnose na rad Suda, odnose s dionicima i korištenje 
resursa. U mnogo slučajeva na Sudu su u tijeku odgovarajuće inicijative u okviru procesa provedbe 
strategije za razdoblje od 2013. do 2017. godine. 

Sud će iskoristiti priliku i u nastavku provedbe tih inicijativa razmotriti prijedloge i upozorenja 
navedena u izvješću Europskog parlamenta. Prošle sam godine ovom prigodom ukratko naveo o 
kojim će se inicijativama raditi. Danas s vama želim podijeliti neke od rezultata četiriju inicijativa.  

Kao prvo, Sud je usvojio novi postupak izrade programa. Njime se uvodi godišnji pregled politike i 
rizika kako bi se bolje razmotrili prioriteti dionika u području politike, uključujući i međusektorska 
pitanja vezana za financijsko upravljanje.  

Kao drugi, Sud je donio i strategiju za komunikaciju i odnose s dionicima za 2013. godinu i naredno 
razdoblje. Ključni je prioritet dodatno osnažiti odnose s ključnim institucijskim dionicima, odnosno s 
Europskim parlamentom i Vijećem, kako bi se bolje odrazili zakonodavni i proračunski prioriteti u 
programu rada Suda.  

Za ovaj je Odbor svakako zanimljivo da će se jedan član Suda zadužiti upravo za poboljšanje i 
olakšanje međuinstitucijskih odnosa. Osim toga nastojimo što djelotvornije iznositi naše rezultate te 
stoga unaprjeđujemo svoje publikacije i moderniziramo načine ophođenja s medijima. 

Kao treće, Sud nastoji poboljšati način poslovanja. Dovršena su dva važna unutarnja pregleda: jedan 
je bio usmjeren na usavršavanje procesa revizije i izvješćivanja, a drugi na prepoznavanje načina za 
poboljšanje učinkovitosti i djelotvornosti Suda pri upravljanju aktivnostima vezanim za reviziju. 
Pregledi su donijeli dalekosežne prijedloge osmišljene za poboljšanje brzine reakcije Suda i 
pravodobnosti izvješćivanja. 
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Kao četvrto, istodobno s tim dvama unutarnjim pregledima nad Sudom se provodio i drugi po redu 
vanjski međunarodni pregled stručnjaka iste razine. Taj je pregled proveden 2013. godine, a izvješće 
se objavljuje danas. Pregled stručnjaka iste razine bio je usredotočen na praksu Suda vezanu za 
revizije uspješnosti te je uključivao i praćenje provedbe preporuka iz prethodnog pregleda stručnjaka 
iste razine. 

Iznimno smo zadovoljni što je radi pregleda na raspolaganje stavljen izvrstan tim kolega iz njemačkog 
Bundesrechnungshofa, francuskog Cour des comptesa i švedskog Riksrevisionena. Želim na tome 
zahvaliti navedenim vrhovnim revizijskim institucijama, kao i pojedinačnim članovima tima koji je 
proveo pregled stručnjaka iste razine na njihovom dragocjenom i temeljitom radu. 

Sud sa zadovoljstvom napominje da su stručnjaci iste razine zaključili je da je Sud sustavno provodio 
preporuke prethodnog pregleda stručnjaka iste razine iz 2008. godine te da je poduzeo niz koraka za 
povećanje učinkovitosti i djelotvornosti prakse revizija uspješnosti.  

Sud je ujedno ohrabren i time što su stručnjaci iste razine utvrdili da smo neprekidno razvijali 
standarde revizija uspješnosti, priručnike i smjernice u tijesnom skladu s međunarodnim stručnim 
standardima. Osim toga podržavamo opažanje da je naše strateško opredjeljenje da povećamo 
odgovornost EU-a preduvjet da dobijemo priznanje kao relevantan sudionik u složenom ustroju 
europskih institucija i da svojim revizijskim radom stvaramo dodanu vrijednost.  

Sud cijeni konstruktivne primjedbe i preporuke stručnjaka iste razine koje nam ujedno ukazuju na 
prilike i izazove za dodatno jačanje prakse revizija uspješnosti. Preporuke uvelike potvrđuju i 
nadopunjuju rezultate vlastitih unutarnjih inicijativa Suda.  

Osim što potvrđuju mogućnost za usavršavanje revizijskog procesa i bolje razmatranje različitih 
stajališta dionika Suda pri odabiru zadaća, stručnjaci iste razine potiču Sud na izricanje praktičnijih 
preporuka usmjerenih na točno određena tijela na razini EU-a ili država članica te na preispitivanje 
prirode i sadržaja interakcije s Komisijom kao glavnog revizijskog subjekta.  

Poštovani predsjedniče, uvaženi članovi, 

Sud danas raspolaže iznimno vrijednim preporukama iz triju važnih izvora: od Europskog parlamenta 
kao glavnog dionika, od vrhovnih revizijskih institucija kao stručnjaka iste razine i od vlastitog 
rukovoditeljskog kadra i osoblja.  

Sud smatra da će dosljedna provedba tih preporuka tijekom strateškoga razdoblja pružiti čvrstu 
osnovu za budući razvoj naše institucije i stoga omogućiti postizanje što većeg doprinosa 
zajedničkom cilju povećanja odgovornosti EU-a prema građanima, kojem Sud pridonosi zajedno s 
ostalim institucijama EU-a poput ovoga parlamenta. 

Hvala Vam lijepa na pažnji. 
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