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Luxembourg, 13. listopada 2016.

„EU mora vratiti povjerenje svojih građana”,
poručuju revizori EU-a
Klaus-Heiner Lehne, novi predsjednik Europskog revizorskog suda, upozorio je na to da su
europske institucije u određenoj mjeri izgubile povjerenje građana EU-a. U govoru koji je
održao pred Odborom Europskog parlamenta za proračunski nadzor povodom predstavljanja
godišnjeg izvješća revizora EU-a za 2015. istaknuo je da će u nadolazećim mjesecima i godinama
vraćanje tog povjerenja biti veliki izazov za EU. Gospodin Lehne poručio je zastupnicima u
Europskom parlamentu da potreba za reformom nije upitna i da, bez obzira na oblik te
reforme, njezino uporište moraju biti čvrsti financijski temelji. Time se podrazumijeva da je EU
morao voditi kvalitetnu računovodstvenu dokumentaciju i jamčiti pravilnu primjenu svojih
financijskih pravila, ostvarivati vrijednost za uloženi novac, primjenjivati načelo
transparentnosti i pružati jamstvo.
„Prvi je korak u stjecanju povjerenja građana u institucije EU-a uvjeriti ih da vodimo računa o
pravilnoj potrošnji njihova novca i odgovarajućem bilježenju te potrošnje”, naveo je
gospodin Lehne.
Godišnje izvješće revizora EU-a ove godine pokazuje da su stope pogreške uglavnom veće u
programima dodjele bespovratnih sredstava koji obuhvaćaju nadoknadu troškova korisnicima
nego u programima isplate materijalnih prava. U njemu se također skreće pozornost na rizike za
financijsko upravljanje povezane s pružanjem financijske potpore u obliku zajmova, jamstava i
vlasničkih ulaganja, kako izravno tako i neizravno iz proračuna EU-a.
Revizori su izrazili povoljno mišljenje o računovodstvenoj dokumentaciji Europske unije za
2015. godinu, kao i za sve godine od 2007. Zaključili su i da u prikupljanju prihoda EU-a nema
pogrešaka. Međutim, stopu pogreške u rashodima procijenili su na 3,8 % (u odnosu na 4,4 %
koliko je iznosila 2014.). Njome se ne iskazuje mjera u kojoj je došlo do prijevare, neučinkovitosti
ili nesvrhovitog trošenja sredstava, nego procjenjuje količina sredstava koja nisu trebala biti
isplaćena jer nisu u cijelosti iskorištena u skladu s pravilima EU-a.
Za rashode pod podijeljenim upravljanjem s državama članicama (4,0 %) i rashode kojima izravno
upravlja Komisija (3,9 %) revizori su opet procijenili gotovo istu stopu pogreške.
U izvješću se ističe da je na stopu pogreške u rashodima u velikoj mjeri utjecala razlika između
programa nadoknade troškova, kojima EU nadoknađuje prihvatljive troškove na temelju prijava
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troškova koje podnose korisnici, i programa isplate materijalnih prava, kojima se plaćanja
provode na temelju ispunjenja uvjeta. Stopa pogreške mnogo je viša u rashodima za nadoknadu
troškova (5,2 %) nego u rashodima koji se temelje na materijalnim pravima (1,9 %).
Korektivne mjere koje su poduzimala nadležna tijela država članica i Komisija imale su pozitivan
učinak na procijenjenu stopu pogreške, poručuju revizori EU-a. Međutim, iako je Komisija
poduzela određene korake kako bi poboljšala svoju procjenu rizika i učinka korektivnih mjera, ima
prostora za dodatna poboljšanja. Velik broj pogrešaka bilo je moguće spriječiti ili otkriti i ispraviti
prije izvršenja povezanih plaćanja.
Osim toga, unatoč općenito primjerenom stupnju osviještenosti o preporukama koje revizori
upućuju državama članicama, postoje velike razlike u daljnjem postupanju po tim preporukama.
Slijedom toga revizori mogu pronaći samo umjerene dokaze o promjenama u politikama i praksi
na nacionalnoj razini.
Napomena za urednike:
Europski revizorski sud neovisna je revizijska institucija Europske unije. Revizijska izvješća i
revizorska mišljenja Suda ključna su karika u lancu odgovornosti EU-a. Publikacije Suda služe
tome da se oni koji su odgovorni za upravljanje proračunom EU-a mogu pozvati na odgovornost,
posebice u okviru godišnjeg postupka davanja razrješnice. To se u prvom redu odnosi na
Europsku komisiju, ali i na druge institucije i tijela EU-a. Međutim, za otprilike 80 % rashoda,
uglavnom u području poljoprivrede i kohezije, tu odgovornost dijele Komisija i države članice.
Revizori ispituju uzorke transakcija kako bi na temelju statističkih podataka procijenili u kojoj su
mjeri u prihodima i različitim rashodovnim područjima (skupinama područja politike) prisutne
pogreške.
Ukupni proračunski rashodi 2015. godine iznosili su 145,2 milijarde eura, odnosno približno
285 eura po građaninu. Ta sredstva iznose približno 1 % bruto nacionalnog dohotka EU-a i čine
otprilike 2 % ukupne javne potrošnje u državama članicama EU-a.
Cjeloviti tekst godišnjeg izvješća Europskog revizorskog suda za 2015. godinu dostupan je ovdje:
www.eca.europa.eu/hr/Pages/AR2015.aspx

2

