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Rad revizora EU-a 2020.:  
promjena u aktivnostima i 
terenskom radu 
2020. godina bila je po mnogočemu kao nijedna dotada i obilježile su je osobito teške 
okolnosti, koje su ponekad dovodile u pitanje i stabilnost cijelog sustava. Međutim, pokazalo se 
da ni te okolnosti nisu bile nesavladive. Europski revizorski sud (Sud) vrlo se uspješno suočio sa 
svim izazovima, što se vidi i u njegovu danas objavljenom izvješću o radu.  

Izbijanje krize uzrokovane bolešću COVID-19 početkom 2020. nije spriječilo Sud da provodi 
revizije uspješnosti i pravilnosti mjera EU-a. Tijekom čitave godine održao se kontinuitet 
poslovanja. Sud je nastavio pružati građanima EU-a i donositeljima politika neovisne procjene 
ključnih pitanja, ističući dobre značajke, ali i upozoravajući na loše. 

Revizori EU-a ispitali su tijekom 2020. mnoga pitanja povezana s različitim područjima potrošnje 
sredstava EU‑a, kao što su okoliš (biološka raznolikost na poljoprivrednim zemljištima, pesticidi, 
rashodi za djelovanje u području klime, morski okoliš), mobilnost (prometno zagušenje u 
gradskim područjima, ceste i prometni projekti diljem Europe), socijalni aspekti (siromaštvo 
djece, ulaganja u kulturu), gospodarstvo (politika tržišnog natjecanja, unija tržišta kapitala, 
trgovinska zaštita) i brojna druga područja. 

Sud se također pokazao fleksibilnim, prilagodivši svoj program rada novoj situaciji i dinamičnim 
okolnostima nastalima zbog pandemije bolesti COVID-19. Konkretno, opseg nekih tekućih 
zadataka iznova je određen te je u vrlo kratkom roku započela izrada dvaju opsežnih pregleda 
gospodarskog i javnozdravstvenog odgovora EU-a na krizu uzrokovanu bolešću COVID-19.  

Općenito govoreći, unatoč drastičnom smanjenju kapaciteta za provedbu terenskih provjera 
revizori EU-a uspjeli su objaviti sva godišnja izvješća poštujući službene rokove te su izradili 
32 tematska izvješća i pregleda. Također su objavili 11 mišljenja, uglavnom u vezi s višegodišnjim 
financijskim okvirom za razdoblje 2021. – 2027. i inicijativom „Next Generation EU”.  
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„I za nas kao revizore EU-a postoji vrijeme prije i vrijeme poslije krize uzrokovane bolešću COVID-
19. 2020. godina unijela je promjene u naš način rada. Ta je godina bila prekretnica i za financije 
EU-a: tijekom sljedećih sedam godina Uniji će na raspolaganju za potrošnju stajati 1,8 bilijuna 
eura, od čega će 750 milijardi eura biti potrošeno u izravnom odgovoru na krizu uzrokovanu 
pandemijom. Stoga se Sudu povjeravaju važne nove odgovornosti”, izjavio je predsjednik Suda 
Klaus-Heiner Lehne. „Budite sigurni da ćemo učiniti sve u svojoj moći da nastavimo djelovati kao 
neovisni vanjski revizor EU-a koji štiti interese europskih poreznih obveznika.” 

Tijekom 2020. revizori EU-a bili su vrlo usmjereni i na naredno razdoblje, pripremajući su se za 
budućnost. Izradili su novu strategiju za razdoblje 2021. – 2025. koja će u narednih pet godina 
služiti kao putokaz za aktivnosti Suda. U programu rada Suda za 2021. godinu i nadalje navedeni 
su revizijski prioriteti i iznesene potankosti o 73 tematska izvješća i pregleda koji će biti 
objavljeni 2021. i 2022. Svaki četvrti revizijski zadatak koji će se započeti ove godine bit će 
povezan s odgovorom EU-a na pandemiju bolesti COVID-19 i provedbom inicijative „Next 
Generation EU” (NGEU). 

 

Osnovne informacije  

Sud je neovisna vanjska revizijska institucija EU-a sa sjedištem u Luxembourgu koja djeluje od 
1977. godine. Zapošljava oko 900 djelatnika. Dvije trećine njegove radne snage čine revizori iz 
svih država članica EU-a, a otprilike polovicu osoblja čine žene. Proračun Suda za 2020. iznosio je 
približno 152 milijuna eura, što je manje od 0,1 % ukupnih rashoda EU-a i otprilike 1,5 % njegovih 
administrativnih rashoda.  

Revizijska izvješća, pregledi i mišljenja Suda 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, posebice u okviru godišnjeg postupka davanja razrješnice.  

Izvješće Suda o radu za 2020. dostupno je na internetskim stranicama Suda (eca.europa.eu) na 
23 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 2020. Usto sadržava ključne informacije o osoblju, upravljačkoj 
strukturi i financijama. 
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