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Europski revizorski sud
institucija je EU‑a osnovana 1977. godine sa sjedištem u Luxembourgu. Sud ima 
28 članova, po jednog iz svake zemlje EU‑a. Nacionalne vlade predlažu članove, 
a Vijeće ih imenuje u dogovoru s Europskim parlamentom. Naših 900 zaposlenika 
državljani su svih zemalja EU‑a. Među našim revizorima nalaze se stručnjaci za 
računovodstvo, ekonomiju, javnu upravu i pravo.

Provjera potrošnje financijskih sredstava EU-a
Revizijom provjeravamo provode li se politike koje se financiraju iz proračuna 
EU‑a pravilno i ostvaruju li vrijednost za uloženi novac.

Financijske revizije
 • Provjerava se je li računovodstvena dokumentacija EU‑a točna.

Revizije usklađenosti
 • Provjerava se jesu li prihodi i rashodi EU‑a u skladu s pravilima.

Revizije uspješnosti
 • Provjerava se jesu li financijska sredstva EU‑a dobro potrošena.

Provjera 

potrošnje 
sredstava EU-a 
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Poboljšanje financijskog upravljanja EU-om
Ispitujemo sve aspekte potrošnje sredstava EU‑a kako bismo našli način povećanja 
njihove djelotvornosti i ostvarivanja bolje vrijednosti za uloženi novac. Europska 
komisija provodi gotovo sve naše preporuke kojima se upravljanje financijama 
EU‑a poboljšava na svim razinama. Naš rad pomaže i Europskom parlamentu 
i Vijeću da pri oblikovanju zakonskih akata i usvajanju proračuna EU‑a donose 
odluke koje se temelje na potpunim informacijama.

Nove zadaće
Kako bi mogao odgovoriti na financijsku i gospodarsku krizu, EU je dobio nove 
ovlasti. Slijedom toga, naša je odgovornost provesti reviziju određenih aspekata 
novih mehanizama upravljanja, kao što je uloga Europske središnje banke 
u nadzoru bankarskog sektora u europodručju. Naš je zadatak procijeniti koliko 
dobro ti mehanizmi djeluju.

Revizor EU-a



Odgovornost za uporabu financijskih sredstava 
EU-a
Iako Europska komisija snosi krajnju odgovornost za pravilnu uporabu proračuna 
EU‑a, otprilike 90 % sredstava troši se u partnerstvu s nacionalnim, regionalnim 
i lokalnim tijelima vlasti u EU‑u i drugim zemljama.

Svake godine diljem Unije i izvan njezinih granica obavljamo tisuće revizijskih 
posjeta pojedincima i organizacijama koji primaju sredstva EU‑a.

Svoja revizijska izvješća objavljujemo na 23 jezika EU‑a na adresi eca.europa.eu.

Naša revizijska izvješća imaju ključnu ulogu u omogućavanju djelotvornog 
demokratskog nadzora Europskom parlamentu i Vijeću: odgovornost EU‑a na djelu.

Naš doprinos odgovornosti EU-a
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Provjera proračuna EU-a

Prirodni resursi 
40,48 %

Kohezija 
33,89 %

Godišnje izvješće

Svake godine provjeravamo je li računovodstvena dokumentacija EU-a 
točna i jesu li transakcije u vezi s prihodima i rashodima EU-a u skladu 
s pravilima. Ispitujemo uzorak od otprilike 1 200 plaćanja iz proračuna 
EU‑a: obavljamo revizijske posjete velikom broju različitih pojedinaca ili 
organizacija koji primaju ta sredstva te provjeravamo na terenu jesu li 
ispunjeni uvjeti za primanje plaćanja.

Računovodstvena dokumentacija EU-a pouzdana je, 
no ne postupa se uvijek u skladu s pravilima
Za 2013. godinu, u našem godišnjem izvješću zaključili smo sljedeće:

 • računovodstvena dokumentacija bila je točna i

 • rashodi EU‑a prikupljeni su u skladu s pravilima, no

 • u rashodima EU‑a utvrdili smo prevelik broj pogrešaka da bismo izrazili 
„bezuvjetno mišljenje”.

Stope pogreške razlikuju se među područjima potrošnje. Naš je rad pokazao 
da su područja regionalne politike i ruralnog razvoja, koja su pod podijeljenim 
upravljanjem Komisije i država članica, posebno sklona pogreškama.

Sigurnost i građanstvo 1,48 %

Administracija 5,96 %

Globalna Europa 5,75%

Konkurentnost 12,08 %

Ostalo 0,36 %

Ukupni rashodi u 2015. godini: 
145,3 milijarde eura



Provjera 
uspješnosti EU-a

Tematsko izvješće: promet 

Rashodi EU-a za cestogradnju

Provjerili smo 24 projekta cestogradnje uz potporu EU‑a u Njemačkoj, Grčkoj, 
Poljskoj i Španjolskoj koji su djelomično financirani sredstvima EU‑a. Troškovi tih 
projekata bili su veći od 3 milijarde eura. Većina cesta pridonijela je skraćivanju 
trajanja putovanja i povećanju sigurnosti.

Utvrdili smo da su se konačni troškovi za slične ceste među pojedinim zemljama 
razlikovali čak i do 43 %. To nije bilo moguće objasniti razlikama u lokalnim 
zemljopisnim obilježjima ili dohodcima. Ceste su u prosjeku koštale 23 % više 
nego što je bilo procijenjeno, a projekti su općenito kasnili 9 mjeseci. Osim toga, 
dovršene su ceste često bile manje prometne nego što je bilo predviđeno, što 
upućuje na to da je bilo moguće odabrati jeftinija rješenja.

Preporučili smo:

 • utvrđivanje jasnijih ciljeva u vezi s trajanjem putovanja, 
poboljšanjem sigurnosti i uporabom cesta

 • povezivanje financijskih sredstava EU‑a s uporabom 
isplativih tehnika cestogradnje te

 • omogućavanje natjecanja za građevinske projekte 
konkurentima iz cijelog EU-a.



Utvrdili smo da su, usprkos dobrom planiranju Europske komisije u većini 
projekata, postojala kašnjenja, a nekim je projektima ostvaren samo ograničen 
napredak. Komisija se suočila s ozbiljnim preprekama pri upravljanju pomoći zbog 
uvjeta koji su se brzo mijenjali i slabe državne uprave.

Unatoč primljenoj financijskoj pomoći i međunarodnim naporima, na kraju 
2013. godine 210 000 osoba i dalje je živjelo u šatorskim naseljima.

Preporučili smo Komisiji da:

 • ojača svoje kapacitete za upravljanje rizikom i poboljša pripravnost

 • osigura djelotvorne poveznice između pomoći u nuždi, obnove i razvojne 
suradnje te

 • štiti sredstva EU‑a od gubitka i korupcije.

Tematsko izvješće: razvojna pomoć 

Pomoć EU-a nakon potresa na Haitiju

Provjerili smo djelotvornost potpore EU‑a obnovi nakon potresa na Haitiju 
2010. godine u kojem je 230 000 osoba poginulo, a 1,3 milijuna osoba ostalo bez 
doma. Među brojnim međunarodnim organizacijama koje su pružile pomoć, EU je 
bio glavni donator, osiguravši iznos od 1,23 milijarde eura financijskih sredstava za 
programe potpore obnovi stambenih prostora, sanitarnoj skrbi i higijeni, zdravlju, 
sigurnosti hrane i vodoopskrbnim sustavima.
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