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Poštovana predsjednice, 

cijenjeni članovi, 

hvala vam što ste me pozvali da vam predstavim program rada Europskog revizorskog suda za 
2016. godinu.  

Riječ je o godini u kojoj će Europska unija i njezine institucije biti stavljene na kušnju. EU i države 
članice suočavaju se s bitnim dugoročnim izazovima i tekućim krizama, uključujući: 

• jačanje gospodarstva i povećanje zaposlenosti 

• ostvarenje novih ciljeva u području održivog razvoja i klimatske politike te 

• upravljanje migracijom i borbu protiv terorizma. 

Stoga je neophodno da EU na najbolji način iskoristi ograničena sredstva koja mu stoje na 
raspolaganju u zakonodavnom i proračunskom pogledu. Drugim riječima, bolje utvrđivanje prioriteta i 
povećanje uspješnosti ključna su pitanja koja sada stoje pred EU-om, posebice u trenutku kada 
preispituje svoju dugoročnu strategiju i višegodišnji financijski okvir. 

Ta se pitanja odražavaju u programu rada Suda za 2016. godinu. U njemu se navode revizije koje 
planiramo započeti i izvješća koja namjeravamo objaviti 2016. godine. Uz ispunjenje naše obveze da 
izradimo više od 50 godišnjih izvješća, i dalje ćemo stavljati poseban naglasak na revizije uspješnosti. 

Razumije se da nismo u mogućnosti provoditi revizije i izrađivati izvješća o svim temama i područjima. 
Stoga se nastojimo usmjeriti na područja u kojima vjerujemo da svojim radom možemo stvoriti 
najveću dodanu vrijednost. Kako bismo to ostvarili, utvrđujemo revizijske prioritete na kojima se 
temelji naš rad u razdoblju od dvije do tri godine.  

Na tim se prioritetima zasnivaju teme u našim godišnjim izvješćima i oni su naš pokretač pri odabiru 
novih zadataka za tematska izvješća te obuhvaćaju područja u kojima nastojimo steći znanje i 
revizijsko iskustvo koje će biti korisno u duljem roku. 

Utvrđene prioritete ažuriramo svake godine na temelju pregleda zbivanja u EU-u i našeg shvaćanja 
potreba dionika. Pozdravljamo to što smo pri izradi ovogodišnjeg programa rada više nego ikada prije 
surađivali s odborima Parlamenta. Posebnu zahvalnost u tom pogledu izražavam Odboru za 
proračunski nadzor i Konferenciji predsjednika odbora. 

Nadamo se da će takav međuinstitucijski dijalog odsad biti trajna značajka postupka izrade našeg 
programa rada.  

Smatramo ga bitnim dijelom napora koje ulažemo kako bi naše publikacije bile što relevantnije i 
korisnije. Taj nam dijalog omoguće da utvrdimo revizijske prioritete, odaberemo teme i odredimo 
opseg posebnih revizija te nam pomaže da izbjegnemo neispunjavanje očekivanja.  

Pri posjetu članova Odbora Sudu u listopadu prošle godine izložio sam kratki pregled naših prioriteta 
za 2016. godinu. Ovom bih prigodom želio naglasiti neke od posebnih revizija povezanih s tim 
prioritetima koje planiramo započeti 2016. godine. 

Kao što sam rekao na početku, poboljšanje gospodarstva i stvaranje novih radnih mjesta i dalje su 
ključan prioritet EU-a. 

Posljednjih smo godina prioritet dali reviziji mjera za zapošljavanje mladih. Moja kolegica Iliana 
Ivanova predstavit će naše najnovije tematsko izvješće o toj području u okviru sljedeće točke dnevnog 
reda vaše sjednice. 

Tijekom 2016. godine našu ćemo pozornost usmjeriti na napore koji se ulažu u poboljšanje 
gospodarstva jačanjem unutarnjeg tržišta, uključujući inicijative u vezi s digitalnom agendom Komisije. 
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Ponajprije, planiramo započeti revizije u vezi s potporom mobilnosti radnika, širokopojasnom 
infrastrukturom velike brzine te cestovnim i željezničkim mrežama, kao i inicijativama za uklanjanje 
prepreka jedinstvenom tržištu i poboljšanje reguliranja financijskih usluga. 

Europsko gospodarstvo ostvarit će razvoj i rast samo u ozračju dobrog financijskog i gospodarskog 
upravljanja. To će pitanje i dalje biti naš revizijski prioritet.  

Na temelju revizija započetih prošle godine Sud planira tijekom 2016. godine izraditi izvješća o 
financijskoj pomoći državama članicama, postupku u slučaju prekomjernog deficita i nadzoru nad 
agencijama za kreditni rejting u EU-u. 

Osim toga, Sud planira provesti i prvu reviziju nad novim jedinstvenim nadzornim mehanizmom i 
jedinstvenim sanacijskim mehanizmom te započeti rad na procjeni prvih pet godina djelovanja 
europskog semestra. 

Jedan od prioriteta i dalje će biti energetska politika. Prošle smo godine objavili tematsko izvješće o 
unutarnjem energetskom tržištu i sigurnosti opskrbe energijom. Tijekom 2016. prioritet će biti 
energija i klima, a to je tema o kojoj namjeravamo izraditi panoramski pregled.  

Ispunjavanje ciljeva klimatske politike ostavlja važne posljedice na mnoga tradicionalna područja 
politike EU-a u kojima se troše sredstva EU-a. Tijekom 2016. planiramo izraditi izvješće o ukupnoj 
obvezi da se 20 % proračuna EU-a utroši na aktivnosti u vezi s klimatskom politikom te posebno 
razmotriti politiku o biogorivima, poljoprivredne prakse i potporu za energiju iz obnovljivih izvora u 
ruralnim područjima. 

Uz sve dosad navedeno, 2016. godine imamo i jedan važan novi revizijski prioritet: azil, migraciju i 
sigurnost.  

Kao što je Odboru već poznato, trenutačno provodimo reviziju rashoda u vezi s migracijom u zemljama 
južnog Sredozemlja i istočnog susjedstva. Preliminarna opažanja trenutačno se razmatraju u okviru 
raspravnog postupka te ćemo ih dovršiti što je prije moguće uzimajući u obzir veliko zanimanje 
Odbora za ovu temu u trenutačnim okolnostima. 

Otkako smo započeli tu reviziju 2014. godine, EU je primio dosad nezabilježeni broj izbjeglica, od kojih 
mnogi traže azil. EU i države članice poduzeli su mjere kako bi se nosili s tom krizom, a ove se godine 
planiraju i dodatne mjere. 

Sud stoga ove godine planira započeti novu reviziju kojom će se obuhvatiti odgovor Komisije na 
izbjegličku krizu i koja će se temeljiti na saznanjima o politici EU-a u tom području dobivenih na 
temelju revizije povezane s migracijom. 

Tijekom 2016. planiramo započeti i revizije u vezi s mehanizmima za zaštitu od terorizma, mjerama za 
sprječavanje trgovine ljudima i potpore državama koje bi mogle biti izvor migranata i tražitelja azila, 
kao što su Tunis i Srednjoafrička Republika.  

Kao i prethodnih godina, planiramo započeti rad na nizu tematskih izvješća o pitanjima u vezi s 
glavnim instrumentima EU-a za usklađivanje i provedbu politike, ponajprije strategijom EU-a, glavnim 
programima potrošnje te agencijama i ostalim tijelima. 

Kad je riječ o glavnim programima potrošnje, planiramo razmotriti iskorištavanje sredstava EU-a, 
odabir projekata i financijske ispravke u području kohezije te program osnovnih plaćanja u 
poljoprivredi. 

Kad govorimo o tijelima EU-a, planiramo procijeniti uspješnost Izvršne agencije za inovacije i mreže, 
kao i zajedničkih tehnoloških inicijativa za europska istraživanja, te provesti pregled Suda Europske 
unije. 

Prioriteti Suda odrazit će se i na revizijski rad na kojem se temelje naša godišnja izvješća.  

Sljedeće godišnje izvješće o proračunu EU-a sadržavat će novo poglavlje o naslovu višegodišnjeg 
financijskog okvira „Sigurnost i građanstvo”. 
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U godišnjem izvješću i dalje ćemo stavljati poseban naglasak na pitanja uspješnosti. U poglavlju o 
ostvarivanju rezultata s pomoću proračuna EU-a planiramo izvijestiti o srednjoročnom pregledu 
strategije Europa 2020. koji provodi Komisija i mjeri u kojoj je program Obzor 2020. usmjeren na 
rezultate i njegovu doprinosu postizanju ciljeva te strategije. 

U odgovarajućim poglavljima izvješća ponovno ćemo izvijestiti o pitanjima uspješnosti koja su 
proizašla iz revizija rashodovnih transakcija u okviru podijeljenog upravljanja. 

Naposljetku, pratit ćemo poduzete mjere i razvojne promjene u vezi s iskorištavanjem sredstava EU-a i 
uporabi financijskih instrumenata istaknutih prošle godine u našem poglavlju o proračunskom i 
financijskom upravljanju EU-a. 

Poštovana predsjednice, cijenjeni članovi, 

kao što Komisija s pravom ističe u svojem programu rada za 2016. godinu, vrijeme je za drugačiji način 
rada u EU-u. Sud prihvaća tu činjenicu i u svojem radu.  

Dosad sam govorio o našim revizijskim prioritetima za 2016. godinu. Sada bih rekao nekoliko riječi o 
koracima koje poduzimamo kako bismo povećali uspješnost svoje institucije. 

Tijekom 2016. morat ćemo upravljati znatnim promjenama unutar svoje institucije kako bismo 
nastavili s provedbom reformi u sklopu naše strategije za razdoblje 2013. – 2017. 

Početkom siječnja ove godine stupio je na snagu naš novi organizacijski ustroj koji omogućuje 
prilagođavanje pojedinačnim zadatcima. Vjerujemo da će nam taj model omogućiti da u nadolazećim 
godinama na jednostavniji i fleksibilniji način upravljamo svojim zadaćama i resursima. 

Ponajprije, vjerujem da će nam pomoći da tematska izvješća započeta 2016. godine u načelu dovršimo 
u roku od 13 mjeseci, kako je trenutačno predviđeno u Financijskoj uredbi. 

Više pojedinosti o napretku koji smo ostvarili u provedbi strategije, kao i o preporukama dobivenim na 
temelju pregleda koje su proveli stručnjaci iste razine te preporukama Parlamenta, navest ćemo u 
svojem godišnjem izvješću o radu za 2015. godinu. 

Poštovana predsjednice, cijenjeni članovi, 

naša Unija suočava se s ozbiljnim izazovima. Institucije EU-a moraju zajednički raditi kako bi se riješili 
teški problemi s kojima se suočavamo, pri čemu se svaka institucija treba na najbolji mogući način 
koristiti svojim ovlastima i resursima.  

Tijekom 2016. Europski revizorski sud namjerava doprinijeti zajedničkim nastojanjima u tom pogledu 
provedbom programa rada koji sam vam danas predstavio. 

Hvala vam lijepa na pozornosti. 


