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Poštovani predsjedniče, 

uvaženi ministri, 

 

zadovoljstvo mi je predstaviti vam danas rad Europskog revizorskog suda. Ovo je moj prvi sastanak 

ECOFIN-a otkako sam izabran za predsjednika Suda, te bih stoga iskoristio ovu priliku ne samo za 

planiranje budućih aktivnosti, već i za sagledavanje prošlih, kako bismo razmotrili mogućnosti razvoja 

financijskog upravljanja EU-om u narednim godinama, ali i osvrnuli se na neposrednu prošlost. 

Vjerujem da smo mi – europske institucije – u određenoj mjeri izgubili povjerenje naših građana. Ipak 

je novac koji trošimo njihov, a vraćanje njihova povjerenja bit će veliki izazov za EU.  Jasno je da je 

potrebna reforma, kao i da njezino uporište moraju biti čvrsti financijski temelji. Za mene to 

podrazumijeva četiri stvari: EU mora voditi kvalitetnu računovodstvenu dokumentaciju, jamčiti 

pravilnu primjenu svojih financijskih pravila, ostvarivati vrijednost za uloženi novac te primjenjivati 

načelo transparentnosti i pružati jamstvo. 

Prvi je korak u stjecanju povjerenja građana uvjeriti ih da vodimo računa o pravilnoj potrošnji njihova 

novca i da možemo dokazati na koji način to radimo. 

U godišnjem izvješću Suda za 2015. godinu utvrđeno je da računovodstvena dokumentacija EU-a pruža 

istinit i vjeran prikaz. Međutim, može se postići još više. Primjerice, Komisija nije izradila prognozu 

novčanog toka kojom bi se obuhvatilo naredno razdoblje od sedam do deset godina. Takva bi 

prognoza doprinijela ponovnom stjecanju povjerenja. Ipak, srednjoročna prognoza plaćanja koju je 

izradila Komisija korak je u pravome smjeru. 

Isto tako, Europska unija mora voditi računa o tome da se njezina financijska pravila pravilno 

primjenjuju. 

Novac koji se uplaćuje u tekući proračun EU-a i isplaćuje iz njega pravilno je zabilježen, ali i dalje 

postoji previše pogrešaka tamo gdje se on troši. U našem godišnjem izvješću procijenjena stopa 

pogreške iznosi 3,8 %. Riječ je o stopi koja je u velikoj mjeri slična stopama iz posljednjih nekoliko 

godina, ali koja je i dalje viša nego što bismo željeli. Pogreške se uglavnom događaju u državama 

članicama. Primjerice, u ovogodišnjem tematskom izvješću Suda o državnoj potpori u rashodovnom 

području kohezije utvrđeno je da države članice otkrivaju tek jednu petinu stope kršenja pravila koju 

otkriju Komisija i Sud. 
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Komisija je poduzela određene korake kako bi poboljšala svoju procjenu rizika i učinak korektivnih 

mjera. Međutim, i tu ima prostora za poboljšanje. Za porezne obveznike EU-a bilo bi mnogo bolje da 

Komisija i države članice veći dio sredstava troše pravilno od samog početka. 

U tematskom izvješću o pomorskom prijevozu u EU-u utvrđeno je da su mnoga ulaganja u morske luke 

nedjelotvorna i neodrživa. Utvrdili smo da postoji visoki rizik da će se približno 400 milijuna eura 

potrošiti nesvrhovito. Utvrdili smo da u velikom broju slučajeva ne postoje cestovne i željezničke veze 

sa zaleđem luka ili da su postojeće veze neodgovarajuće, što znači da su potrebna dodatna javna 

sredstva kako bi početna ulaganja mogla funkcionirati. Preporuke koje iznosimo u izvješćima 

namijenjene su poboljšanju takvih ulaganja u budućnosti. A takva poboljšanja trebala bi uliti novu 

dozu povjerenja našim građanima. 

Ima prostora i za smanjenje broja pogrešaka poboljšanjem načina na koji su osmišljeni programi 

potrošnje. To se posebno odnosi na poljoprivredni sektor, kako je zabilježeno u nekoliko naših 

tematskih izvješća. Građani ne mogu imati povjerenja u sustav koji ne razumiju. I to me dovodi do 

trećeg aspekta koji sam spomenuo: dobrog financijskog upravljanja. 

Naši građani žele i moraju vidjeti da EU jamči ostvarivanje vrijednosti za uloženi novac. Naime, čak i 

kad je zajamčeno da je potrošnja sredstava odgovarajuće zabilježena i da se pravila poštuju, time se 

ne može jamčiti da će se projektima koje EU financira ostvariti vrijednost za uloženi novac. Građani 

trebaju znati da za svoj novac dobivaju više. 

Ako građani ne mogu utvrditi funkcionira li sustav u njihovu korist, ne možemo očekivati da će imati 

povjerenja u taj sustav. 

Naposljetku, povjerenje zahtijeva transparentnost i jamstvo. U izvješćima koja Komisija podnosi 

Europskom parlamentu i općoj javnosti potrebno je obraditi odgovarajuće teme, a informacije 

iznesene u tim izvješćima potrebno je odgovarajuće provjeriti i provesti neovisnu reviziju nad njima. 

Međutim, sve češća uporaba financijskih instrumenata, koji se ne financiraju izravno iz proračuna EU-a 

i nad kojima reviziju ne obavlja Sud, sa sobom nosi veće rizike za transparentnost, odgovornost i 

koordiniranost politika i aktivnosti EU-a. U tematskom izvješću Suda o financijskim instrumentima, na 

temelju kojega vi danas donosite svoje zaključke, zaključeno je da ti instrumenti ne funkcioniraju 

uvijek onoliko djelotvorno koliko bi trebali. To ima jasne posljedice za Europski fond za strateška 

ulaganja. To je tema kojoj se uskoro vraćamo jer ćemo mišljenje Suda o produžetku trajanja Europskog 

fonda za strateška ulaganja i njegovim tehničkim poboljšanjima objaviti prije isteka ovog mjeseca.  

Sljedeće godine objaviti ćemo tematsko izvješće o jamstvima za male poduzetnike i o javno-privatnim 

partnerstvima kojima se upravlja u okviru Europskog fonda za strateška ulaganja. 
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U pogledu jamstva, naše revizije ne pružaju samo neovisno jamstvo, nego uključuju i preporuke za 

poboljšanje financijskog upravljanja EU-om. Komisija prihvaća i provodi veliki broj preporuka koje 

iznesemo. 

Unatoč tome što je stupanj osviještenosti o našim preporukama u državama članicama općenito 

primjeren, postoje velike razlike u daljnjem postupanju po tim preporukama. Slijedom toga, možemo 

pronaći samo umjerene dokaze o promjenama u nacionalnim politikama i praksi. 

Želja nam je bliže surađivati s vama kako bi se ta situacija promijenila. Potrebno je poboljšati 

financijsko upravljanje EU-om. Ako želimo uspostaviti financijski sustav EU-a kojim možemo vratiti 

povjerenje naših građana, EU mora provesti odgovarajuće reforme, i to ubrzo. A to se treba provesti 

ne samo ovdje u Bruxellesu, nego diljem čitave Unije. 

Zahvaljujem na pažnji i sada ću rado odgovoriti na vaša pitanja. 


