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Objava programa rada revizora EU-a za 2018. godinu
Europski revizorski sud danas je objavio program rada za 2018. godinu. Osim pojedinosti o
tematskim izvješćima koje revizori EU-a namjeravaju objaviti tijekom 2018., u programu se iznose
informacije o godišnjim izvješćima Suda, kao i o procesu izrade programa rada. Općenito govoreći,
revizori tijekom 2018. planiraju objaviti približno 90 publikacija, koje uključuju godišnja izvješća,
tematska izvješća i mišljenja.
„U ovom programu rada navedena su prioritetna područja na koja ćemo se usredotočiti
tijekom 2018.”, izjavio je predsjednik Europskog revizorskog suda Klaus-Heiner Lehne. „Obradit
ćemo široku paletu pitanja povezanih s izazovima s kojima se EU trenutačno suočava, kao što su
održiva uporaba prirodnih resursa, rast i uključivanje, izazovi u području migracija i razvoja na
svjetskoj razini, jedinstveno tržište te odgovorna i učinkovita Europska unija.”
Programom rada predviđena je izrada informativnog dokumenta o budućnosti proračuna EU-a u prilog
raspravi o srednjoročnom financijskom okviru Unije, kao i informativnih dokumenata o
pojednostavnjenju kohezijske politike i programa Obzor 2020. te budućnosti zajedničke
poljoprivredne politike.
Također, provest će se revizije mjera EU-a u vezi sa sigurnošću hrane, dezertifikacijom u EU-u,
Instrumentom za izbjeglice u Turskoj, Uzajamnim fondom EU-a za Afriku, transparentnošću
financiranja nevladinih organizacija, Europskim nadzornim tijelom za osiguranje i strukovno
mirovinsko osiguranje te sprječavanjem sukoba interesa odnosno etičkim pitanjima u institucijama
EU-a. Među prioritetne radne zadatke uvršten je i panoramski pregled prometa i mobilnosti. Sva
navedena izvješća bit će objavljena tijekom 2018.
Radni zadatci uključeni u program rada odabrani su na temelju iscrpnog procesa planiranja koji se
sastojao od preispitivanja trenutačnog stanja u EU-u i savjetovanja s dionicima, posebice Europskim
parlamentom.
Predsjednik Lehne upoznat će Odbor Europskog parlamenta za proračunski nadzor s programom rada
Suda za 2018. godinu tijekom susreta 20. studenoga 2017., koji će se prenositi uživo na internetskim
servisima.
Svrha je ovog priopćenja za medije prenijeti glavne poruke programa rada Europskog revizorskog suda za 2018. godinu.
Cjeloviti tekst programa rada (na engleskom, a uskoro i francuskom te njemačkom jeziku) dostupan je na www.eca.europa.eu.
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