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Luxembourg, 5. svibnja 2022.

Rad revizora EU-a tijekom 2021.: provjera
uspješnosti djelovanja EU-a važnija je nego ikad
Europski revizorski sud (Sud) danas je objavio godišnje izvješće o radu za 2021. Izvješće donosi
pregled rada Suda tijekom 2021. te informacije o njegovu upravljanju, djelatnicima i
financijama, uz potankosti o tome kako je njegovih 900 zaposlenika nastavilo raditi na izradi
neovisnih, objektivnih izvješća o ključnim pitanjima za budućnost EU-a. S obzirom na to da se
države članice trenutačno suočavaju s brojnim neočekivanim izazovima, uloga je Suda izrazito
važna jer on upozorava na aspekte mjera EU-a koji funkcioniraju dobro, ali i na one koji bi se
mogli poboljšati te preporučuje stvarne promjene kako bi EU mogao ostvariti svoj puni
potencijal. Time se EU-u omogućuje da, polazeći od već uloženih napora, poboljša svoje
financijsko upravljanje i zajamči da se potrošnjom sredstava EU-a ostvaruju rezultati.
Revizori EU-a nastavili su tijekom 2021. s radom u onoj mjeri u kojoj su to dopuštala putna i
javnozdravstvena ograničenja uvedena zbog bolesti COVID-19. Mogućnosti za provedbu revizija
na terenu i dalje su bile osjetno smanjene. Međutim, prilagodili su se novonastalom stanju, brzo
su izmijenili metode rada i u kratkom vremenu savladali nove alate kako bi mogli djelotvorno
djelovati kao javni revizori EU-a.
Naposljetku su donijeli pravodobne i korisne zaključke te iznijeli ciljane i relevantne preporuke.
Sud je 2021. objavio 55 publikacija, uključujući 32 tematska izvješća i pregleda u kojima su
obrađeni mnogi izazovi s kojima se EU suočava u različitim područjima politika i potrošnje
sredstava. Revizori su se pozabavili temama kao što su zajednička poljoprivredna politika (ZPP) i
klimatske promjene, načelo „onečišćivač plaća”, elektromobilnost, Frontex – agencija EU-a za
zaštitu granica, suradnja EU-a sa zemljama izvan EU-a u vraćanju nezakonitih migranata,
razmjena poreznih informacija, održivo financiranje, pranje novca i dezinformacije. Objavili su i
dvije publikacije povezane s bolešću COVID-19: jedan pregled o javnozdravstvenom odgovoru EUa i jedno revizijsko izvješće o pravima putnika u zračnom prometu tijekom pandemije.
Publikacije Suda – revizijska izvješća, pregledi i mišljenja – ključna su karika u lancu odgovornosti
EU-a. Tim se dokumentima pruža pomoć Europskom parlamentu i Vijeću u praćenju i nadziranju
postizanja ciljeva politika EU-a te pozivanju na odgovornost onih koji su zaduženi za upravljanje
proračunom EU-a – ponajprije Europske komisije.
„Iako pandemija bolesti COVID-19 još nije iza nas, na granicama EU-a iznenada je buknula nova
strašna kriza”, izjavio je predsjednik Suda Klaus-Heiner Lehne. „Ovo su mračna vremena za
Europu. Sada, više nego ikad, EU mora pokazati jedinstvo i plodove svojega djelovanja. Misija
Europskog revizorskog suda danas je važnija nego ikad prije: imajući to na umu, i dalje ćemo
ulagati trud kako bismo mogli procjenjivati dodanu vrijednost djelovanja EU-a.”
Cjeloviti tekst godišnjeg izvješća o radu dostupan je na eca.europa.eu.
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U programu rada Suda za 2022. godinu i nadalje, koji je objavljen u prosincu 2021., istaknuti su
njegovi revizijski prioriteti za naredne godine te su iznesene pojedinosti o 79 tematskih izvješća i
pregleda koji se planiraju objaviti. U programu su navedena četiri središnja strateška područja –
gospodarska konkurentnost Unije, otpornost na prijetnje sigurnosti Unije i poštovanje europskih
vrijednosti slobode, demokracije i vladavine prava, zatim klimatske promjene, okoliš i prirodni
resursi te na koncu fiskalne politike i javne financije u Uniji. U šesnaest od tih izvješća obradit će
se teme povezane s odgovorom EU-a na COVID-19, kao što je nabava cjepiva, i s nizom revizija
Mehanizma za oporavak i otpornost (inicijativa „Next Generation EU”) koji je uspostavljen kako bi
se Europi pomoglo da izađe na kraj s posljedicama pandemije.

Kontekst
Sud je neovisna vanjska revizijska institucija EU-a sa sjedištem u Luxembourgu koja djeluje
od 1977. Zapošljava 900 djelatnica i djelatnika iz svih država članica EU-a. Sud je tijekom 2021.
zaposlio 80 novih djelatnica i djelatnika te omogućio stažiranje u trajanju od tri do pet mjeseci za
56 osoba sa sveučilišnom diplomom. Približno polovicu osoblja čine žene. Proračun Suda za
2021. godinu iznosio je otprilike 153,7 milijuna eura, što je manje od 0,1 % ukupnih rashoda EU-a
i otprilike 1,5 % njegovih administrativnih rashoda.
Sud ima sljedeće uloge:
- brine se za to da su sredstva EU-a točno prikazana u računovodstvenoj dokumentaciji, da
EU pravilno primjenjuje svoja financijska pravila te da se politikama i programima EU-a
ostvaruju predviđeni ciljevi i odgovarajuća vrijednost za uloženi novac;
- doprinosi unaprjeđenju financijskog upravljanja EU-om te promiče odgovornost i
transparentnost;
- upozorava na rizike, pruža jamstva, upućuje na nedostatke i ističe uspjehe te daje
smjernice donositeljima politika i zakonodavcima EU-a;
- predstavlja svoja opažanja i preporuke Europskom parlamentu, Vijeću, nacionalnim
vladama i parlamentima te široj javnosti.
Izvješće Suda o radu za 2021. dostupno je na internetskim stranicama Suda (eca.europa.eu)na
24 jezika EU-a.
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 2021. Usto sadržava ključne informacije o osoblju, upravljanju i
financijama Suda.
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