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Revizori EU-a upozoravaju na rizike
povezane s pričuvom za prilagodbu
Brexitu
U danas objavljenom mišljenju Europski revizorski sud (Sud) upozorava na određena
problematična pitanja u vezi s nedavnim prijedlogom pričuve za prilagodbu Brexitu. Taj fond
vrijedan 5 milijardi eura instrument je solidarnosti kojim se želi pružiti potpora onim državama
članicama, regijama i sektorima koji su najviše pogođeni povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz
EU-a. Revizori smatraju da se prijedlogom predviđa fleksibilnost za države članice, no struktura
pričuve izvor je niza nesigurnosti i rizika.
Europska komisija predlaže da se nakon uvođenja pričuve za prilagodbu Brexitu 80 % predviđenih
sredstava (4 milijarde eura) dodijeli državama članicama u obliku pretfinanciranja. Pripadajući dio
pretfinanciranja dodjeljivao bi se državama članicama na temelju procijenjenog učinka na njihova
gospodarstva, i to s obzirom na dva čimbenika: trgovinsku razmjenu s Ujedinjenom Kraljevinom i
količinu ribe ulovljene u isključivom gospodarskom pojasu Ujedinjene Kraljevine. Primjenom te
metode raspodjele sredstava Irska bi postala glavni korisnik pretfinanciranja s gotovo četvrtinom
predviđenih sredstava (991 milijun eura), a slijede je Nizozemska (714 milijuna eura), Njemačka
(429 milijuna eura), Francuska (396 milijuna eura) i Belgija (305 milijuna eura).
„Pričuva za prilagodbu Brexitu važna je financijska inicijativa kojom se nastoji ublažiti negativan
učinak Brexita na gospodarstva država članica EU-a”, izjavio je Tony Murphy, član Europskog
revizorskog suda zadužen za ovo mišljenje. „Sud smatra da fleksibilnost predviđena tom
pričuvom ne bi trebala biti izvor nesigurnosti za države članice.”
Konkretno, revizori EU-a upozoravaju na strukturu pričuve za prilagodbu Brexitu, na temelju koje
bi se državama članicama odobrila neuobičajeno visoka razina pretfinanciranja, a one pritom ne bi
morale dostaviti Europskoj komisiji pojedinosti o mjerama koje će se financirati. Iako bi se time
omogućila brza reakcija na izvanrednu situaciju, Komisija neće procjenjivati prihvatljivost i
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primjerenost tih mjera prije kraja 2023. Revizori upozoravaju da bi se predloženom strukturom i
vremenskim rasporedom povećao rizik od odabira neoptimalnih i neprihvatljivih mjera.
Nadalje, u prijedlogu se navodi da bi razdoblje prihvatljivosti za provedbu mjera trebalo biti
između srpnja 2020. i prosinca 2022. Međutim, revizori upozoravaju da Komisija nije ponudila
obrazloženje za odabir tog razdoblja prihvatljivosti niti je procijenila njegovu prikladnost.

Osnovne informacije
Ujedinjena Kraljevina napustila je Europsku uniju 1. veljače 2020. Istekom prijelaznog razdoblja
1. siječnja 2021. EU i Ujedinjena Kraljevina postali su dva odvojena tržišta i dva zasebna prostora
primjene regulatornih i pravnih pravila. Zbog toga su se pojavile prepreke za trgovinu robom i
uslugama te prekograničnu mobilnost, što ima posljedice za javnu upravu, poduzeća, građane i
dionike s obiju strana. U tom je kontekstu Europsko vijeće na posebnom sastanku između 17. i
21. srpnja 2020. najavilo uvođenje nove posebne pričuve za prilagodbu Brexitu, za koju bi bio
izdvojen ukupan iznos od 5 milijardi eura u cijenama iz 2018.
Europska komisija podnijela je prijedlog 25. prosinca 2020. Predloženo je da se pričuva aktivira u
dva kruga raspodjele sredstava: prvi je predviđen tijekom 2021. u obliku izdašnog pretfinanciranja
u visini od 4 milijarde eura, dok bi većina preostalog iznosa od 1 milijarde eura bila isplaćena
tijekom 2024. kako bi se pokrili svi prihvatljivi rashodi koji premaše iznos isplaćen u obliku
pretfinanciranja. Pravnom osnovom Komisijina prijedloga propisana je obveza savjetovanja sa
Sudom te su stoga i Europski parlament i Vijeće zatražili mišljenje Suda.
Mišljenje Suda br. 1/2021 o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi pričuve
za prilagodbu Brexitu trenutačno je dostupno na internetskim stranicama Suda eca.europa.eu na
engleskom jeziku, a uskoro će biti dostupno i na drugim jezicima EU-a.
Sud doprinosi poboljšanju financijskog upravljanja EU-om objavom mišljenja o prijedlozima novih
ili izmijenjenih zakonskih akata s financijskim učinkom. U tim se mišljenjima pruža neovisna
procjena relevantnih zakonodavnih prijedloga koju donosi vanjski revizor EU-a.
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