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Priopćenje za medije
Luxembourg, 14. prosinca 2017.

Revizori EU-a najavljuju „novi pristup” reviziji rashoda u području 
kohezije 

Europski revizorski sud prvi put primjenjuje izmijenjeni pristup revizijama usklađenosti koje se provode 
nad rashodima u području kohezije. Konkretno, revizori će provjeravati informacije o zakonitosti i 
pravilnosti rashoda EU-a koje im je dostavio subjekt revizije – Europska komisija. Pritom će se više 
oslanjati na rad revizijskih tijela u državama članicama. Revizori EU-a danas su objavili dokument o 
svojem pristupu koji može poslužiti kao izvor informacija za sve zainteresirane za kohezijsku politiku i 
reviziju u tom području.  

Cilj je Europskog revizorskog suda utvrditi jesu li informacije o zakonitosti i pravilnosti rashoda u području 
kohezije koje je dostavila Europska komisija točne. U praksi će se u okviru tog izmijenjenog pristupa ispitati 
provjere koje su već obavili Europska komisija i revizijska tijela država članica. To će uključivati pregled 
revizijske dokumentacije i ponovno provođenje revizija koje su se već obavile na razini korisnika. Na 
temelju tih informacija revizori će za svaki program, ali i za cjelokupno područje kohezije, donijeti zaključak 
o pouzdanosti informacija koje je Komisija dostavila, što uključuje i procijenjenu stopu preostale pogreške. 
Te će se informacije iskoristiti i za donošenje ukupnog mišljenja o zakonitosti i pravilnosti rashoda EU-a. 

„Riječ je o važnoj promjeni u načinu na koji obavljamo reviziju rashoda u području kohezije”, izjavio je 
Klaus-Heiner Lehne, predsjednik Europskog revizorskog suda. „U našoj strategiji za razdoblje 2018. –
 2020. odlučili smo iz novog kuta sagledati kako obavljamo reviziju proračuna EU-a i kako možemo povećati 
dodanu vrijednost naše izjave o jamstvu. Očekujemo da ćemo se u razdoblju 2014. – 2020. moći osloniti na 
zrelije sustave unutarnje kontrole i na revizije koje su obavila revizijska tijela država članica. Na temelju 
toga moći ćemo Europskom parlamentu i Vijeću pružiti neovisnu vanjsku procjenu pouzdanosti informacija 
koje nam je Komisija dostavila o zakonitosti i pravilnosti rashoda u području kohezije”. 

Rezultati tih revizija bit će objavljeni u sljedećem godišnjem izvješću u okviru izjave o jamstvu za 
2017. godinu. 

Napomene za urednike 

Dokument s pregledom osnovnih informacija pod nazivom „The ECA’s modified approach to the Statement 
of Assurance audits in Cohesion” (Izmijenjeni pristup Suda revizijama u području kohezije koje se provode 
u svrhu davanja izjave o jamstvu) dostupan je ovdje: http://bit.ly/ECAcohesionBP  

 


