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Luxembourg, 7. svibnja 2020.

Kratki prikaz brojčanih podataka i nalaza revizora EU-a za
2019.: provjera načina na koji se politikama i potrošnjom
sredstava EU-a ostvaruje dodana vrijednost na terenu
Europski revizorski sud (Sud) stavlja sve veći naglasak na procjenu uspješnosti i dodane
vrijednosti potrošnje sredstava EU-a i njegovih regulatornih mjera, stoji u novom izvješću o radu
Suda. Vanjski revizori EU-a objavili su 2019. godine 67 izvješća, pregleda i mišljenja u kojima je
riječ o mnogim izazovima s kojima se Unija suočava, kao što su prekogranična zdravstvena skrb,
energija iz obnovljivih izvora, kibersigurnost, migracije i fiskalno upravljanje. Države članice u
ovom su trenutku suočene s dosad neviđenim izazovom za javno zdravlje i gospodarstvo zbog
pandemije bolesti COVID-19 te stoga sve europske institucije moraju nastaviti sa svojim predanim
radom kako bi se dodatno poboljšalo financijsko upravljanje EU-a i zajamčilo da Unija postiže
željene rezultate, poručio je predsjednik Suda Klaus-Heiner Lehne.
Izvješće o radu donosi sveobuhvatan pregled revizija koje je Sud proveo i publikacija koje je objavio,
provjera koje je obavio u državama članicama i zemljama izvan EU-a te njegove suradnje s glavnim
dionicima tijekom 2019. godine. Pružaju se i ključne informacije o osoblju, upravljanju i financijama
Suda, pri čemu revizori na svoju instituciju primjenjuju iste standarde transparentnosti i
odgovornosti kao i na subjekte nad kojima provode reviziju.
„Zbog pandemije bolesti COVID-19 Europska unija i njezine države članice suočavaju se s dosad
neviđenim izazovima. U završnoj smo fazi pregovora o sljedećem dugoročnom proračunu kojim će
se odrediti financijski kapaciteti EU-a za narednih sedam godina”, izjavio je predsjednik Suda KlausHeiner Lehne. Važnije je nego ikad da Unija postiže željene rezultate te da pomogne građanima
prebroditi ovu krizu i time pokaže dodanu vrijednost europske suradnje i solidarnosti.”
Sud je 2019. objavio 36 tematskih izvješća o revizijama uspješnosti i pregleda mjera EU-a, kao i
godišnja izvješća o revizijama usklađenosti za proračun i agencije EU-a, mišljenja o izmijenjenim
financijskim pravilima i primjedbe o sljedećem dugoročnom proračunu EU-a (višegodišnji financijski
okvir za razdoblje 2021. – 2027.). Povrh davanja jamstva o pouzdanosti računovodstvene
dokumentacije i pravilnosti rashoda EU-a revizori su doprinijeli izradi boljih zakona i pomogli
zajamčiti da se politikama i programima EU-a ostvaruje dodana vrijednost utoliko što se postiže više
nego što bi se moglo postići samo mjerama na nacionalnoj razini. U njihovim preporukama iznose
se mogući načini ostvarivanja financijskih ušteda i izbjegavanja nesvrhovite potrošnje sredstava,
boljeg djelovanja i djelotvornijeg ostvarivanja očekivanih ciljeva politika. Iako učinci nekih
preporuka mogu biti vidljivi brže nego učinci nekih drugih, izvješće o radu pokazuje da je stopa
provedbe preporuka visoka, čime se ostvaruju dugoročne koristi za građane: do 2019. provedeno je
otprilike 95 % preporuka iznesenih u izvješćima iz 2015. godine.
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Učinak Suda također uvelike ovisi o načinu na koji donositelji političkih odluka upotrebljavaju
rezultate njegova rada. Izvješća, pregledi i mišljenja Suda ključna su karika u lancu odgovornosti EUa jer pomažu Europskom parlamentu i Vijeću da nadziru postizanje ciljeva EU-a i da pozivaju na
odgovornost Komisiju i druga tijela odgovorna za upravljanje proračunom EU-a čiji iznos doseže
otprilike 160 milijardi eura godišnje. Revizori su 2019. ponovno predstavili velik broj izvješća
Europskom parlamentu i Vijeću. Osim toga, raspravili su o glavnim porukama svojih izvješća s
parlamentima 21 države članice, što je najveći broj dosad. Gotovo 90 % korisnika izvješća smatralo
ih je korisnima, a više od 80 % smatralo je da ona imaju učinak.
Revizori su tijekom godine proveli 3 605 radnih dana putujući diljem EU-a i izvan njega kako bi
prikupili revizijske dokaze. Najveći broj provjera na terenu obavili su u većim državama članicama,
kao što su Italija (430 dana), Poljska (345) i Njemačka (316), a najmanji na Malti (5), Cipru (7) i u
Luksemburgu (8). Iako svrha revizija koje provode nije otkrivati prijevare, Europskom uredu za
borbu protiv prijevara (OLAF) prijavili su deset slučajeva u kojima postoji sumnja na prijevaru
(2018.: 9). Na temelju revizija koje je Sud obavio OLAF je u razdoblju 2010. – 2017. preporučio da se
zatraži povrat sredstava u iznosu od ukupno 313 milijuna eura.
Sud je neovisna vanjska revizijska institucija EU-a sa sjedištem u Luxembourgu koja djeluje od
1977. godine. Zapošljava oko 900 djelatnika, uključujući po jednog člana Suda iz svake zemlje EU-a,
kao i nacionalne stručnjake. Dvije trećine njegove radne snage čine revizori iz svih država članica
EU-a, a otprilike polovicu osoblja čine žene. Proračun Suda za 2019. godinu iznosio je manje od
147 milijuna eura, što je manje od 0,1 % ukupnih rashoda EU-a i otprilike 1,5 % njegovih
administrativnih rashoda. Računovodstvenu dokumentaciju Suda odobrili su neovisni vanjski revizor
i proračunsko tijelo EU-a.
Godišnje izvješće o radu Suda za 2019. dostupno je na internetskim stranicama Suda eca.europa.eu
na 23 službena jezika EU-a.
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Mjere koje je Sud uveo u pogledu pandemije COVID-19
Europski revizorski sud (Sud) poduzeo je potrebne korake kako bi tijekom pandemije COVID-19 mogao
nastaviti djelotvorno djelovati kao javni revizor EU-a i na vrijeme objavljivati revizijska izvješća, mišljenja
i preglede, u onoj mjeri u kojoj je to u ovim teškim vremenima moguće. Sud istodobno izražava
zahvalnost svima koji rade na spašavanju ljudskih života i koji se bore protiv pandemije u Luksemburgu,
EU-u i svijetu. Također bezrezervno podržava politiku koju luksemburška vlada provodi radi zaštite
javnog zdravlja. Sud radi na ublažavanju učinaka tekuće zdravstvene krize na svoje djelatnike i
poduzima mjere predostrožnosti kako bi rizik za njih i njihove obitelji sveo na najmanju moguću razinu.
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