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Europski revizorski sud

Misija
Europski revizorski sud institucija je Europske unije osnovana Ugovorom radi provedbe revizije financijskih sredstava EU-a. Kao vanjski revizor EU-a Sud pridonosi unaprjeđivanju financijskog upravljanja EU-om, promiče odgovornost i transparentnost te djeluje kao neovisni
zaštitnik financijskih interesa građana Unije.

Vizija
Neovisan i dinamičan Revizorski sud, prepoznatljiv po svojem integritetu i nepristranosti, cijenjen zbog svoje profesionalnosti te zbog kvalitete i utjecaja svojeg rada, koji dionicima pruža
potporu ključnu za poboljšanje upravljanja financijama EU-a.

Vrijednosti
Nezavisnost, integritet
i nepristranost

Stručnost

Nezavisnost, integritet
i nepristranost institucije,
njezinih članova i osoblja.

Održati uzoran standard
stručnosti u svim pogledima rada.

Nepristrano provoditi
reviziju uzimajući u obzir
mišljenje zainteresiranih
strana, bez traženja uputa
i podlijeganja vanjskim
utjecajima.

Sudjelovati u razvoju
revizije javnih financija
u Europskoj uniji i svijetu.

Dodana vrijednost

Izvrsnost i učinkovitost

Pripremati relevantna,
pravovremena i kvalitetna izvješća, temeljena
na čvrstim dokazima
i zaključcima, koja vode
računa o pitanjima koja
su važna za dionike te
šalju snažne i mjerodavne poruke.

Cijeniti pojedince, razvijati nadarenost i nagrađivati uspješnost.

Pridonijeti djelotvornijem upravljanju EU-om te
većoj odgovornosti
u upravljanju sredstvima
EU-a.

Koristiti djelotvornu
komunikaciju kako bi se
poticao timski duh.
Postići najveću moguću
učinkovitost u svim
pogledima rada.

Sadržaj
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Predsjednikova uvodna riječ

Poštovani čitatelju,
kada govorimo o budućnosti financijskog upravljanja
EU‑om 2013. je bila važna godina. Europska unija
usvojila je višegodišnji financijski okvir i zakonske
akte kojima se propisuje način na koji će se sredstva
EU‑a trošiti od 2014. do 2020. godine.
Tijekom prošle godine Europski revizorski sud (Sud)
izradio je 77 izvješća i mišljenja. Ti su dokumenti
rezultat financijskih revizija, revizija usklađenosti
i revizija uspješnosti koje je obavio Sud. Oni sadrže
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izrazito važne informacije i mnoge preporuke vezane
za poboljšanje financijskog upravljanja i odgovornosti tijekom programskog razdoblja od 2014. do
2020. godine. U ovom godišnjem izvješću o radu Sud
će ponovno istaknuti neke od ključnih poruka sadržanih u tim dokumentima.
Prošla, 2013. godina bila je važna i za razvoj naše
institucije. To je bila prva godina provedbe naše
nove strategije za razdoblje od 2013. do 2017. go‑
dine koja će usmjeravati aktivnosti Suda tijekom
navedenog razdoblja s ciljem povećanja njegovog

Predsjednikova uvodna riječ

doprinosa javnoj odgovornosti EU‑a. Strategija obuhvaća deset ključnih inicijativa za provođenje strategije u djelo koje će se dovršiti do kraja 2014. godine.
U 2013. godini ostvaren je velik napredak u pogledu
tih inicijativa. Sud je razvio novi sustav planiranja
rada te je bio subjekt nezavisnog pregleda struč‑
njaka iste razine kojim je ispitana praksa obavljanja
revizije uspješnosti. Tim zadužen za pregled stručnjaka iste razine objavit će svoje izvješće u prvom
tromjesečju 2014. godine.
EU nastavlja s odgovorima na gospodarsku i financijsku krizu te je u 2013. godini uveo jedinstveni
nadzorni mehanizam za banke, pod vodstvom
Europske središnje banke (ESB), kako bi se ojačala
gospodarska i monetarna unija. Time je proširena
uloga Suda u osiguravanju odgovornosti ESB‑a pri
nadzoru kreditnih institucija. Ovaj i drugi odgovori
EU‑a na trenutnu financijsku i dužničku krizu uključuju određeni broj novih zakonodavnih mjera, potpuni
pregled nadzornog sustava financijskog sektora
i međunarodnu intervenciju velikih razmjera za pružanje potpore pogođenim zemljama. Kao odgovor
na ova nova zbivanja na razini EU‑a, Sud je odlučio
okupiti poseban projektni tim za jačanje svojih revizijskih kapaciteta kako bi se obavila revizija područja
financijskog i gospodarskog upravljanja Suda.
Kako bi obilježio 35. obljetnicu svoga rada, Sud je
organizirao dva događanja na kojima su se okupili
članovi, osoblje i drugi dionici i na kojima je naglasak stavljen na pripreme Suda za budući rad. Prvo
takvo događanje bila je konferencija na visokoj
razini čija je tema bila upravljanje i odgovornost
u Uniji i koju je otvorio predsjednik Europskog vijeća
Herman van Rompuy. Sud je također službeno otvorio novu zgradu svojeg sjedišta u Luxembourgu na
svečanosti kojoj je nazočio i tadašnji luksemburški
premijer Jean‑Claude Juncker. Nova će zgrada promicati timski duh jer će u njoj sve osoblje moći raditi
zajedno, na jednom mjestu.
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Iako je Sud osnovan u Luxembourgu, posao vodi
revizorske timove gdje god se troše sredstva EU‑a te
se tamo prikupljaju dokazi potrebni za sastavljanje
izvješća Suda. Izvješće o radu Suda za 2013. godinu
pruža pregled revizijskih posjeta i objavljenih izvješća. Obuhvaćena je i revizija koju je Sud obavio nad
potporom EU‑a Palestinskoj samoupravi. U izvješću su pruženi raznoliki primjeri onoga što Sud radi
kako bi ispunio svoju misiju te ono služi kao dokaz
predanosti i profesionalnosti osoblja Suda na čiju
se stručnost i vrijedan rad naša institucija i građani
kojima ona služi uvijek mogu osloniti.

Vítor Manuel da Silva Caldeira
Predsjednik

Kratki pregled 2013. godine

Naše aktivnosti

••Godišnja izvješća o proračunu EU‑a i o europ-

skim razvojnim fondovima za financijsku godinu
2012. koja sadrže bolja pojašnjenja i informacije

••Objavljeno je 50 posebnih godišnjih izvješća

za financijsku godinu 2012. o agencijama, decentraliziranim tijelima i drugim institucijama EU‑a.

••Usvojeno je 19 tematskih izvješća o posebnim
proračunskim područjima ili temama vezanima
za upravljanje, od potpore EU‑a prehrambenoj
industriji do razvojne pomoći EU‑a središnjoj
Aziji.

••Objavljeno je 6 mišljenja i drugih dokumenata

o proračunskim reformama, kao što je reforma
različitih fondova EU‑a, financijskoj uredbi europskog razvojnog fonda, financijskim pravilima koja
se primjenjuju na proračun EU‑a i financijskoj
potpori za političke stranke i političke zaklade na
europskoj razini.

••Organiziranje konferencije na visokoj razini

čija je tema bila upravljanje i odgovornost u Uniji
u kojoj je sudjelovao i predsjednik Europskog
vijeća Herman van Rompuy.

Zgrada K3, jedna od zgrada sjedišta Suda u Luxembourgu
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Upravljanje našom institucijom

••Prva godina provedbe nove strategije za

razdoblje od 2013. do 2017. godine koja će
usmjeravati aktivnosti Suda tijekom navedenog
razdoblja s ciljem povećanja doprinosa Suda
javnoj odgovornosti EU‑a.

••Daljnji razvoj kadrovske politike, smanjenje

broja dodijeljenih radnih mjesta i nastavak preraspodjele radnih mjesta na osnovne revizijske
funkcije povećanjem učinkovitosti u upravnoj
službi omogućavaju Sudu da ustraje u ostvarivanju svoje misije.

••Službeno otvorenje zgrade K3 i okupljanje sveg
osoblja na istom mjestu za promicanje još učinkovitijeg timskog rada.
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Naše aktivnosti

••mišljenja o nacrtima zakonskih akata relevan-

Revizijska izvješća i mišljenja

tnih za financijsko upravljanje, kao i izjave i pi‑
smena očitovanja o drugim pitanjima koje Sud
objavljuje na vlastitu inicijativu.

Europski revizorski sud objavljuje tri glavne vrste
izvješća:

••godišnja izvješća koja uglavnom sadrže rezul-

Nakon vrlo intenzivne 2012. godine Sud je ponovno
2013. godine objavio velik broj posebnih godišnjih
izvješća i tematskih izvješća. U godišnjim je izvješćima prikazana viša razina analitičkih informacija te je
poboljšano iznošenje rezultata, što je omogućilo lakšu usporedbu između različitih područja i razdoblja.

tate aktivnosti vezanih za financijsku reviziju
i reviziju usklađenosti proračuna Europske unije
i europskih razvojnih fondova. Povrh toga, odvojeno se objavljuju i posebna izvješća o agencijama, decentraliziranim tijelima i drugim institucijama EU‑a;

••tematska izvješća koja se izdaju tijekom godine,
a koja predstavljaju rezultate odabranih revizija
posebnih proračunskih područja ili tema vezanih
uz upravljanje. To su uglavnom revizije uspješnosti za čiji je završetak obično potrebno više od
godine dana; te

Broj revizijskih izvješća i mišljenja

2008. g.

2009. g.

2010. g.

2011. g.

2012. g.

2013. g.

Godišnja izvješća o proračunu EU-a
i ERF-ovima

2

2

2

2

2

2

Posebna godišnja izvješća o agencijama
i decentraliziranim tijelima EU-a

29

37

40

42

50

50

Tematska izvješća

12

18

14

16

25

19

Mišljenja i ostali dokumenti

5

1

6

8

10

6

48

58

62

68

87

77

Ukupno

Cjeloviti tekst revizijskih izvješća i mišljenja dostupan je na internetskoj stranici Suda http://eca.europa.eu na 23 jezika EU-a.

Naše aktivnosti

Revizijski posjeti u 2013. godini
Iako se većina revizijskog posla obavlja u sjedištu
Suda u Luxembourgu, revizori također posjećuju
nadležna tijela država članica i druge korisnike sredstava EU‑a (uključujući i sjedišta međunarodnih organizacija kao što je UN u Švicarskoj). Svrha tih posjeta
jest prikupiti neposredne revizijske dokaze.
Obično se posjećuju tijela državne i lokalne samouprave koja su uključena u obradu, upravljanje
i isplaćivanje sredstava EU‑a, kao i krajnji korisnici
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koji ta sredstva primaju. Revizijski posjeti u EU‑u često se organiziraju u suradnji s vrhovnim revizijskim
institucijama predmetnih država članica. Revizorski
se timovi obično sastoje od dva ili tri revizora, a trajanje posjeta može varirati od nekoliko dana do dva
tjedna, ovisno o vrsti revizije i putnoj udaljenosti.
Učestalost i intenzitet rada u pojedinim državama
članicama i državama korisnicama ovisi o vrsti revizije i rezultatima uzorkovanja. Broj i trajanje revizijskih
posjeta stoga varira od zemlje do zemlje i iz godine
u godinu.

Revizori Suda su 2013. godine proveli 6 619 dana na terenu, od čega su 6 079 dana proveli u državama članicama,
a 540 izvan EU‑a. Revizori su tijekom posjeta prikupljali dokaze za godišnje, posebne godišnje i odabrane revizijske zadatke. Podjednaku su količinu vremena proveli u institucijama i tijelima EU‑a u Bruxellesu i Luxembourgu.

Revizori EU‑a proveli su

6 619 dana

obavljajući revizije na terenu

Revizori EU‑a od projekta do projekta putuju konvojem motocikala
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Naše aktivnosti

Revizije na terenu u 2013. po danima
Italija
Španjolska
Poljska
Francuska
Njemačka
Grčka
Ujedinjena Kraljevina
Češka Republika
Rumunjska
Portugal
Mađarska
Nizozemska
Finska
Latvija
Slovačka
Malta
Austrija
Bugarska
Irska
Belgija1
Danska
Estonija
Litva
Švedska
Luksemburg1
Hrvatska
Slovenija
Cipar
Kazahstan
Jordan
Etiopija
Mozambik
Benin
Moldavija
Maroko
Zimbabve
Demokratska Republika Kongo
Izrael
Švicarska
Tunis
SAD
Kenija
Obala Bjelokosti
Norveška
Kambodža
Malavi
Uganda
Peru
Turska
Bosna i Hercegovina
Haiti
Kamerun
Bangladeš
Srbija
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Ovaj prikaz ne uključuje revizijske posjete mnogim institucijama, agencijama i drugim tijelima EU-a sa sjedištem u Bruxellesu ili Luxembourgu.
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Naše aktivnosti

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna
EU‑a za 2012. godinu
Tijekom 2013. godine većina je aktivnosti Suda
vezanih uz financijsku reviziju i reviziju usklađenosti bila usmjerena na izvršenje proračuna EU‑a za
2012. godinu. Na temelju toga sastavljeno je go‑
dišnje izvješće za 2012. godinu koje je objavljeno
5. studenog 2013. godine.
Cilj je godišnjeg izvješća predstaviti nalaze i zaključke koji mogu pomoći Europskom parlamentu, Vijeću
i građanima da procijene kvalitetu financijskog
upravljanja EU‑om, ali i iznijeti korisne preporuke za
poboljšanje rada. Središnji je dio godišnjeg izvješća
za 2012. godinu jamstvena izjava Suda (tzv. „DAS“)
o pouzdanosti računovodstvene dokumentacije EU‑a
te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija.

Za godišnje izvješće za 2012. godinu pristup uzorkovanju transakcija ažuriran je kako bi se sve transakcije za sva rashodovna područja ispitivala na istoj
osnovi - u trenutku u kojem je Komisija prihvatila
i uknjižila rashode. Očekuje se da će to dovesti do
toga da su, uklanjanjem učinka promjenjivih razina
predujmova, revidirane skupine podataka iz godine
u godinu sve stabilnije. Utjecaj te standardizacije
pristupa Suda uzorkovanju imao je učinak od samo
0,3 postotna boda na procijenjenu stopu pogreške
za proračun za 2012. godinu u cjelini.

Revizor EU‑a provjerava sustav navodnjavanja kapanjem na poljoprivrednom gospodarstvu
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Naše aktivnosti

Ključne poruke Godišnjeg izvješća za 2012. godinu
•• Prema mišljenju Suda, konsolidirana računovodstvena dokumentacija Europske unije u svim
značajnim aspektima pošteno prikazuje financijsko stanje Unije, kao i rezultate poslovanja, novčane
tokove i promjene u neto imovini na dan 31. prosinca 2012. godine.
•• Procijenjena stopa pogreške za potrošena sredstva iz cjelokupnog proračuna EU-a u 2012. godi‑
ni opet se povećala - s 3,9 % na 4,8 %. Procijenjena stopa pogreške povećava se svake godine od
2009. godine, nakon pada u tri prethodne godine.
•• Ruralni razvoj, okoliš, ribarstvo i zdravstvo i dalje je rashodovno područje najsklonije pogreškama
s procijenjenom stopom pogreške od 7,9 %, nakon čega slijedi regionalna politika, energija i promet
s procijenjenom stopom pogreške od 6,8 %.
•• Povećanja u procijenjenoj stopi pogreške bila su najveća u sljedećim rashodovnim područjima:
zapošljavanje i socijalna pitanja, poljoprivreda: tržišne i izravne potpore te regionalna politika, energija i promet.
•• Za većinu transakcija s pogreškama u područjima pod dijeljenim upravljanjem (npr. poljoprivredi i koheziji),
nadležna tijela država članica raspolagala su s dovoljno informacija da otkriju i isprave pogreške.
•• Značajna razlika između odobrenih sredstava za obveze i plaćanja, zajedno s velikom količinom nepotrošenih sredstava na početku tekućeg programskog razdoblja, uzrokovala je gomilanje u vrijednosti od
2 godine i 3 mjeseca neiskorištenih obveza (217 milijardi eura na kraju 2012. godine). To stavlja pritisak
na proračun za plaćanja. Kako bi se razriješila ta situacija, iznimno je važno da Komisija izradi srednjoročni i dugoročni plan za obveze vezane uz plaćanja.
•• Za mnoga područja proračuna EU-a zakonski je okvir složen te se ne pridaje dovoljno pažnje
uspješnosti. Prijedlozi vezani za poljoprivredu i koheziju za programsko razdoblje od 2014. do 2020. g.
i dalje se u osnovi temelje na uloženim sredstvima (usmjereni su na rashode) te su stoga više usredotočeni na usklađenost s pravilima nego na uspješnost.

Procijenjena stopa pogreške
u proračunu EU‑a iznosi

4,8 %

Naše aktivnosti

Godišnje izvješće o europskim razvojnim
fondovima za 2012. godinu
Europski razvojni fondovi (ERF‑ovi) financiraju se iz
sredstava država članica EU‑a, ali njima se upravlja
izvan okvira proračuna EU‑a te su uređeni vlastitim
financijskim pravilima. Europska komisija odgovorna je
za financijsko izvršenje operacija koje se financiraju iz
sredstava ERF‑ova.
ERF‑ovi pomažu Europskoj uniji pri razvoju suradnje s afričkom, karipskom i pacifičkom skupinom
država (AKP) te prekomorskim zemljama i područjima (PZP‑ovi), na temelju Sporazuma iz Cotonoua iz
2000. godine. Potrošnja sredstava usmjerena je na
cilj smanjenja i konačnog iskorjenjivanja siromaštva,
u skladu s ciljevima održivog razvoja i postupnim
uključivanjem zemalja AKP‑a i PZP‑ova u svjetsko
gospodarstvo. Temelji se na trima komplementarnim
stupovima, a to su razvojna suradnja, gospodarska
i trgovinska suradnja te politička dimenzija.
Godišnje izvješće suda o ERF‑ovima za 2012. godinu
objavljeno je zajedno s izvješćem o proračunu EU‑a,
5. studenog 2013. godine. U njemu se nalazi devetnaesta jamstvena izjava Suda o europskim razvojnim
fondovima.
Sud je ustanovio da računovodstvena dokumen‑
tacija za 2012. godinu pošteno prikazuje finan‑
cijsko stanje ERF‑ova, kao i rezultate njihovog
poslovanja i novčanog toka. Sud je u rashodovnim
transakcijama ERF‑ova za financijsku godinu 2012.
procijenio najizgledniju stopu pogreške od 3,0 %, što
predstavlja pad u odnosu na 2011. godinu kada je ta
stopa iznosila 5,1 %.
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Posebna godišnja izvješća
o agencijama, decentraliziranim
tijelima i drugim institucijama EU‑a
U 2013. godini objavljeno je 50 posebnih godišnjih
izvješća za financijsku godinu 2012. o agencijama,
decentraliziranim tijelima (kao što su zajednička poduzeća) i drugim institucijama EU‑a. Dostupna su na
internetskoj stranici Suda (http://eca.europa.eu). Na
zahtjev Vijeća Sud je pripremio dva sažetka - jedan
o godišnjim revizijama europskih agencija i drugih
tijela te drugi o zajedničkim poduzećima vezanima
za europska istraživanja za 2012. godinu. Ova dva
sažeta dokumenta koja olakšavaju analizu i usporedbu predstavljena su predsjedniku Europskog
parlamenta, Odboru za proračunski nadzor i Vijeću
za opće poslove.
Agencije i decentralizirana tijela EU‑a uspostavljeni
su zakonskim aktima EU‑a u svrhu obavljanja određenih zadataka. Svaka agencija ima svoju funkciju,
odbor, direktora, osoblje i proračun. Agencije imaju
sjedišta diljem EU‑a i aktivne su u mnogim područjima kao što su sigurnost, zaštita, zdravlje, istraživanje,
financije, migracije i putovanja. Dok je financijski
rizik vezan za agencije i zajednička poduzeća relativno nizak u usporedbi s ukupnim proračunom EU‑a,
rizik po ugled Unije je visok: agencije u državama
članicama izrazito su vidljive i imaju znatan utjecaj
na politiku, kao i na donošenje odluka i provedbu
programa u područjima od ključne važnosti za europske građane.

50
posebnih godišnjih izvješća

za 2012. godinu
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Svih 40 agencija i drugih tijela dobilo je bezuvjetno
mišljenje o pouzdanosti njihove računovodstvene
dokumentacije za 2012. godinu. Transakcije povezane s tom računovodstvenom dokumentacijom
zakonite su i pravilne u svim značajnim aspektima za
sve agencije i tijela, uz izuzetak dviju agencija i drugih tijela. Sud je donio uvjetno mišljenje za agenciju
EIT (Europski institut za inovacije i tehnologiju),
kao i izjavu o odricanju odgovornosti za mišljenje
o agenciji FRONTEX (Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama
država članica).

Tematska izvješća u 2013. godini

Svih je sedam zajedničkih poduzeća predstavilo
pouzdanu računovodstvenu dokumentaciju za
2012. godinu, ali je njih troje dobilo uvjetno mišljenje
Suda vezano za zakonitost i pravilnost transakcija vezanih za računovodstvenu dokumentaciju: ENIAC (za
nano‑elektroniku), ARTEMIS (za ugrađene računalne
sustave) i IMI (za inicijativu za inovativne lijekove).

Pri odabiru teme, Sud uzima u obzir:

Osim godišnjih i posebnih godišnjih izvješća Sud
tijekom godine objavljuje i tematska izvješća koja
sadržavaju reviziju uspješnosti i usklađenosti odabranih proračunskih područja ili tema vezanih za
upravljanje. Sud odabire i osmišljava ove revizijske
zadatke tako da se postigne što veći učinak te tako
osigura najbolju uporabu resursa. Odabrane revizije
predstavljaju važan i složen posao te je za njihovo
obavljanje potrebno znatno više od godine dana
(ciljna je vrijednost 18 mjeseci).

••rizike za uspješnost ili usklađenost za određeno
prihodovno ili rashodovno područje;

••razinu vezanih prihoda ili troškova;
••vrijeme koje je proteklo od prethodne revizije;
••nadolazeće promjene u regulatornim okvirima;
••politički i javni interes.

19
tematskih izvješća

usvojenih 2013. godine

Europska agencija za okoliš, Kopenhagen, Danska
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Glavni koraci odabrane revizije učinkovitosti poslovanja ili usklađenosti

Preliminarna studija
Planiranje revizije
Terenski rad
Analiza nalaza
Izrada izvješća
Raspravni postupak
Usvajanje
Objava

Utvrđuje korisnost i izvedivost predložene revizije.
Određuju se opseg, ciljevi, pristup, metodologija i vremenski okvir revizije.

Višedisciplinarni timovi prikupljaju dokaze na terenu u sjedištu Komisije
i u državama članicama i korisnicama.
Utvrđivanje činjenica s revizijskim subjektima i korištenje dokaza za donošenje
zaključka o revizijskim ciljevima.

Jasno i strukturirano izlaganje glavnih nalaza i zaključaka. Priprema preporuka.
Rasprava o izvješću s revizijskim subjektom.
Usvajanje izvješća.
Objava tematskog izvješća na 23 službena jezika s odgovorima revizijskog subjekta.

Sažeti opisi 19 tematskih izvješća koje je Sud usvojio
u 2013. godini predstavljeni su na stranicama u nastavku prema relevantnim naslovima financijskog
okvira – višegodišnjeg proračuna EU‑a.

Sva se tematska izvješća u cijelosti objavljuju na internetskoj stranici Suda http://eca.europa.eu te putem
knjižnice EU‑a na 22 jezika EU‑a (odnosno na 23 jezika za izvješća usvojena nakon pristupanja Republike
Hrvatske Europskoj uniji).
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Održivi rast
Održivi rast usmjeren je na rast i zapošljavanje te pokriva dva područja.
Konkurentnost uključuje izdvajanje sredstava za istraživanje i tehnološki razvoj, povezivanje Europe putem
mreža EU‑a, obrazovanje i izobrazbu, promicanje konkurentnosti na potpuno integriranom jedinstvenom
tržištu, program socijalne politike i zatvaranje nuklearnih postrojenja. Rashodi EU‑a namijenjeni konkurentnosti za rast i zapošljavanje za razdoblje od 2007. do 2013. godine iznosili su 89,4 milijardi eura ili 9,2 %
proračuna EU‑a, od čega su otprilike dvije trećine namijenjene istraživanju i razvoju.
Kohezija za rast i zapošljavanje uglavnom je vezana uz kohezijsku politiku koja se provodi pomoću fondova za posebno definirana područja djelovanja, uključujući europski socijalni fond, europski fond za regionalni razvoj i kohezijski fond. Komisija i države članice EU‑a dijeljenim upravljanjem raspodjeljuju sredstva.
Kohezijski rashodi EU‑a planirani za razdoblje od 2007. do 2013. godine iznosili su 348,4 milijardi eura ili
35,7 % ukupnog proračuna EU‑a.

Tijekom 2013. godine Sud je o ovom području usvojio sljedeća tematska izvješća:

••Provedba sedmog okvirnog programa za

istraživanje (2/2013) - procjenjivalo se je li
Komisija osigurala djelotvornu provedbu sedmog okvirnog programa za istraživanje (FP7).
Revizijom su obuhvaćena pravila za sudjelovanje,
Komisijini procesi i uspostava dvaju novih instrumenata te će rezultati revizije vjerojatno biti
korisni ne samo za ostatak razdoblja provedbe
programa FP7, nego i za operativnu uspostavu
sljedećeg okvirnog programa za istraživanje Obzor 2020. Sud je zaključio da je Komisija uvela
određena pojednostavnjenja pravila za sudjelovanje u programu FP7 i da je u nekim slučajevima
uspjela uskladiti odredbe vezane za FP7 s korisničkom praksom, ali da je u budućnosti potrebno učiniti više. Komisijino upravljanje programom FP7 uspješno je u tri područja - oblikovanje
procesa, poboljšanje aktivnosti i upravljanje
informacijama - no manje je uspješno u pogledu

alata i resursa. Vrijeme obrade u postupku
dodjele bespovratnih sredstava skratilo se, ali
se nije smanjilo do razine od devet mjeseci
sve do 2012. godine. Revizijom su naglašeni
dobri primjeri iz prakse dodatnog skraćivanja
vremena potrebnog za dobivanje bespovratnih
sredstava. Kontrole kvalitete odabira i praćenja
projekata dobro su funkcionirale. No model financijske kontrole programa FP7 nije dostatno
vodio računa o riziku od pogrešaka. To znači da
su niskorizični istraživači programa FP7 izloženi
prevelikom broju kontrola.
Program FP7 jedan je od ključnih instrumenata
za financiranje istraživanja. Cilj mu je ojačati in‑
dustrijsku konkurentnost i zadovoljiti istraživačke
potrebe drugih politika EU‑a. Obuhvaća razdo‑
blje od 2007. do 2013. godine i raspolaže ukupnim
proračunom većim od 50 milijardi eura. Veliku
većinu proračuna troši Komisija ili njezine izvršne
agencije, i to u obliku bespovratnih sredstava.

Naše aktivnosti

••Jesu li programi Marco Polo bili djelotvorni

u smanjenju opterećenja cesta? (3/2013) - procjenjivalo se je li Komisija isplanirala programe te
je li potom njima upravljala i je li ih nadzirala na
način koji joj je omogućio da ih učini maksimalno
djelotvornima, kao i jesu li financirani projekti
bili djelotvorni. Revizijske aktivnosti prvenstveno
su bile usmjerene na razinu programa, i to putem
analize procjene učinka, rezultata evaluacija i anketa, pregleda evaluacija projektnih prijedloga,
obavljanja pregleda i ispitivanja članova odbora
programa Marco Polo o nacionalnim programima
potpora. Revizijom je utvrđeno da zbog situacije
na tržištu nije podneseno dovoljno relevantnih
projektnih prijedloga te da su pravila programa
odvratila tržišne subjekte od korištenja pogodnosti programa. Održivost polovine projekata
bila je ograničena. Jedan od glavnih nalaza revizije bio je da postoje ozbiljne naznake„ mrtvog
tereta“, tj. da bi se određeni projekti nastavili
provoditi i bez financijskih sredstava EU‑a.
Od 2003. godine programima Marco Polo I. i II.
financirani su projekti prijevozničkih usluga čiji je
cilj bio preusmjeriti teretni promet s cesta na želje‑
znice, unutarnje plovne putove i kratku priobalnu
plovidbu. Programi su bili dio cilja prometne poli‑
tike EU‑a vezanog za razvoj alternativnih načina
teretnog prijevoza, odnosno zamjena za isključivo
cestovni prijevoz. Svrha je ovog općenito prihva‑
ćenog cilja smanjiti međunarodni teretni cestovni
prijevoz, čime bi se poboljšala ekološka učinkovi‑
tost teretnog prijevoza, smanjila preopterećenost
cesta i povećala sigurnost na cestama.
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••Jesu li sredstva kohezijske politike EU‑a

dobro utrošena u ceste? (5/2013) - procjenjivalo
se jesu li sredstva kohezijske politike za projekte
cestovne infrastrukture postigla ciljeve po razumnoj cijeni. Revizijom su obuhvaćena 24 sufinancirana cestovna projekta u Njemačkoj, Grčkoj,
Poljskoj i Španjolskoj, čija je ukupna vrijednost
prešla 3 milijarde eura. Ove četiri države članice
raspolagale su s najviše sredstava kohezijske politike za ceste za razdoblje od 2000. do 2013. godine, što predstavlja otprilike 62 % ukupnog
sufinanciranja EU‑a vezanog za ceste. Revizijom
su bile obuhvaćene autoceste (10 projekata), brze
ceste (10 projekata) i obične državne ceste s dvije
prometne trake (4 projekta). Revizijom je utvrđeno da su svi revidirani projekti povećali kapacitet
i kvalitetu cestovnih mreža, doveli do smanjenja
trajanja putovanja te poboljšali sigurnost u prometu. Međutim, ciljevi gospodarskog razvoja
nisu bili mjerljivi te nema dostupnih podataka
o učinku projekata na lokalno ili nacionalno
gospodarstvo. Stvarna gospodarska održivost,
izračunata pomoću omjera troškova i koristi koji
se temelji na stvarnom trošku i upotrebi, znatno
se pogoršala za polovicu projekata u usporedbi
s pretpostavkama (znatno manji troškovi i/ili više
prometa) iz faze planiranja. Revizori su utvrdili da
je zbog preoptimističnih predviđanja o prometu
prosječni trošak po kilometru revidiranih cestovnih projekata u odnosu na godišnju količinu
prometa, bio četiri puta veći u Španjolskoj nego
u Njemačkoj, dok su se Poljska i Grčka nalazile
između ta dva ekstrema. Odabrana vrsta ceste
nije uvijek najbolje odgovarala prometu koji se
na njoj trebao odvijati; u slučajevima u kojima su
brze ceste, koje su 43 % jeftinije, mogle riješiti
prometne probleme odabirane su autoceste. Sud
je preporučio da za građevinske projekte države
članice osiguraju međunarodno tržišno natjecanje, kao i da usmjere svoje sustave nabave na
odobravanje najpovoljnijih ponuda.
EU je od 2000. do 2013. godine iz europskog fonda
za regionalni razvoj i kohezijskog fonda dodijelio
oko 65 milijardi eura za sufinanciranje izgradnje
i obnove cesta.

Programi Marco Polo ppotiču korištenje kratke priobalne plovidbe

Naše aktivnosti

••Je li europski fond za prilagodbu globalizaciji

ostvario dodatnu vrijednost za EU u pogle‑
du ponovnog uključivanja radnika koji su
proglašeni radnim viškom na tržište rada?
(7/2013) - procjenjivalo se je li europski globalizacijski fond (EGF) djelotvorno pridonio tome da se
radnicima proglašenima radnim viškom omogući
povratak na tržište rada što je prije moguće. Revizori su utvrdili da je onim radnicima koji najviše
zadovoljavaju kriterije prihvatljivosti ponuđena
prilagođena i dobro koordinirana pomoć, ali i da
su svi revidirani slučajevi uključivali mjere potpore dohotku koje bi ionako bile isplatile same
države članice. Potpora dohotku predstavljala
je 33 % refundiranih troškova u svim ispitanim
slučajevima. Nadalje, nisu postojali prikladni
podatci za mjerenje djelotvornosti sredstava
u ponovnom zapošljavanju otpuštenih radnika.
EGF je osmišljen za rješavanje kratkoročnih i ad hoc
hitnih situacija. Potpora uključuje usavršavanje,
potporu za samozapošljavanje, mentorstvo i po‑
moć pri pronalaženju novog zaposlenja. Fond sufi‑
nancira mjere na temelju stope od 50 % ili 65 %, pri
čemu ostatak pokriva predmetna država članica.
Između ožujka 2007. godine i prosinca 2012. godine, europski globalizacijski fond isplatio je
preko 600 milijuna eura velikom broju radnika
koji su ostali bez posla jer su proglašeni radnim
viškom uslijed promjene obrazaca u svjetskoj
trgovini.

EGF pruža potporu radnicima koji su ostali bez posla
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••Preispitivanje modela „jedinstvene revizije”

i Komisijinog oslanjanja na rad nacional‑
nih revizijskih tijela u području kohezije
(16/2013) - procjenjivalo se u kojoj se mjeri
Komisija može osloniti na rad nacionalnih revizijskih tijela u svrhu vlastitog jamstva u području regionalne politike te se ispitala Komisijina
provedba modela „jedinstvene revizije” do kraja
2012. godine. Sud je posebice ispitao je li Komisija pravilno koristila informacije koje je zaprimila
od nacionalnih revizijskih tijela i je li pružanjem
smjernica i potpore revizijskim tijelima osigurala
dosljedan revizijski pristup. Revizori EU‑a analizirali su i troškove pojačanih mehanizama za
reviziju uvedenih u programskom razdoblju od
2007. do 2013. godine.
Cilj je „jedinstvene revizije” spriječiti dvostruke kon‑
trole i smanjiti ukupni trošak kontrole i revizijskih
aktivnosti na razini država članica i Komisije. Cilj joj
je i smanjiti administrativni teret revizijskih subje‑
kata. Sud procjenjuje da su države članice u razdo‑
blju od 2007. do 2013. godine na reviziju regionalne
politike EU‑a potrošile oko 860 milijuna eura. To
predstavlja 0,2 % ukupnog proračuna za regional‑
nu politiku.
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Očuvanje i upravljanje prirodnim resursima
EU ima sveobuhvatnu odgovornost za poljoprivrednu politiku te politike ruralnog razvoja, ribarstva i zaštite
okoliša. Planirani rashodi za razdoblje od 2007. do 2013. godine iznosili su 413,1 milijardu eura, što predstavlja
42,3 % ukupnog proračuna EU‑a.
Tri četvrtine potrošnje odnose se na izravna plaćanja poljoprivrednicima i potpore za poljoprivredna tržišta
kroz europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP), tj. na „prvi stup“ zajedničke poljoprivredne politike (ZPP).
Petina sredstava troši se na potpore EU‑a za ruralni razvoj koje se financiraju iz europskog poljoprivrednog
fonda za ruralni razvoj (EPFRR), iz „drugog stupa“ zajedničke poljoprivredne politike. Komisija i države članice
dijeljeno upravljaju poljoprivredom i ruralnim razvojem.

Tijekom 2013. godine Sud je o ovom području usvojio sljedeća tematska izvješća:

••Je li potpora EU‑a prehrambeno‑prerađivačkoj

industriji bila djelotvorna i učinkovita u ostva‑
rivanju dodane vrijednosti za poljoprivredne
proizvode? (1/2013) - procjenjivalo se je li mjera
osmišljena i provedena na način koji je omogućio učinkovito financiranje projekata usmjerenih
na jasno utvrđene potrebe te je li mjera praćena
i evaluirana na način koji je omogućio prikazivanje
rezultata. Sud je utvrdio da je projektima uglavnom poboljšana financijska uspješnost predmetnih poduzeća te da određeni broj revidiranih
projekata može dovesti do određene dodane vrijednosti. No to se nije moglo pripisati izradi mjere
ili postupku odabira koji koriste države članice.
Nije bilo dovoljno dokaza da su poduzeća koja su
primila potporu uistinu trebala subvencije ili nije
bilo jasno koji su se točno ciljevi politike očekivali postići. Sud je zaključio da potpora nije bila
sustavno usmjeravana na projekte koji su djelotvorno i učinkovito ostvarivali dodanu vrijednost
za poljoprivredne proizvode.
U okviru zajedničke poljoprivredne politike bes‑
povratna sredstva EU‑a vezana za politiku rural‑
nog razvoja dostupna su poduzećima za preradu
i stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda
kroz mjeru naziva „Dodavanje vrijednosti poljopri‑
vrednim i šumarskim proizvodima“ čiji je cilj po‑
boljšati konkurentnost poljoprivrede i šumarstva. Iz
proračuna EU‑a za razdoblje od 2007. do 2012. go‑
dine izdvojeno je 5,6 milijardi eura pomoći. Ova su
sredstva nadopunjena nacionalnim sredstvima te
je ukupan iznos javnih financijskih sredstava izno‑
sio 9,0 milijardi eura.

••Jesu li države članice i Komisija ostvarile

vrijednost za uloženi novac u okviru mjera
za poticanje raznovrsnosti ruralnog gos‑
podarstva? (6/2013) – procjenjivalo se jesu li
mjere osmišljene i provedene tako da se pružio
djelotvoran doprinos rastu i zapošljavanju te
jesu li za financiranje odabrani najdjelotvorniji
i najučinkovitiji projekti. Sud je procjenjivao
i jesu li raspoloživi podatci dobiveni praćenjem
i evaluacijom pružili pouzdane, potpune i pravovremene informacije o ishodima tih mjera.
Revizijom je utvrđeno da su cjelokupno gledajući
Komisija i države članice mjerama za poticanje
raznovrsnosti ruralnog gospodarstva postigle
tek ograničenu vrijednost za uloženi novac jer
pomoć nije bila sustavno usmjeravana na projekte za koje je bilo najizglednije da će postići svrhu
mjera.
Sredstva EU‑a za ruralni razvoj namijenjena po‑
ticanju raznovrsnosti usmjerena su na rješavanje
prepoznatih problema u ruralnim područjima, kao
što su depopulacija, nepostojanje gospodarskih
prilika i nezaposlenost. Tim se sredstvima financi‑
raju projekti osoba i poslovnih subjekata u ruralnim
područjima čiji je cilj podržati rast, zapošljavanje
i održivi razvoj. Planirani rashodi EU‑a za ove mjere
za razdoblje od 2007. do 2013. godine iznosili su
5 milijardi eura.

Naše aktivnosti

••Potpora europskog poljoprivrednog fonda

za ruralni razvoj povećanju gospodarske
vrijednosti šuma (8/2013) - procjenjivalo se je
li se djelotvorno i učinkovito upravljalo potporom ruralnog razvoja za povećanje gospodarske
vrijednosti šuma. Revizijom su obuhvaćene
Komisija i odabrane države članice - Španjolska
(Galicija), Italija (Toskana), Mađarska, Austrija
i Slovenija - na koje je zajedno otpadalo više od
50 % ukupnih prijavljenih rashoda. Revizijom su
otkriveni nedostatci u izradi mjere koji su znatno
otežali uspješnu provedbu: na razini Komisije nije
posebno analizirano stanje u sektoru šumarstva
u EU‑u kako bi se opravdao prijedlog posebne
financijske potpore za poboljšanje gospodarske
vrijednosti šuma koje su u privatnom ili općinskom vlasništvu. Nadalje, zakonskim odredbama
nisu definirane ključne značajke mjere, posebice
značenje „gospodarske vrijednosti šuma“ i „šumarskog gospodarstva“. Države članice odredile
su vrlo različite minimalne veličine šumarskih
gospodarstava za koje je potreban plan upravljanja šumom. Sud je ustanovio da je tek nekolicina

Šume i šumska područja čine 40 % ukupne površine zemljišta u EU‑u
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projekata znatno povećala gospodarsku vrijednost šuma, i to ili povećanjem vrijednosti zemljišta (izgradnja šumskih putova i cesta) ili povećanjem vrijednosti šumske sastojine (šumski radovi
kao što je obrezivanje ili prorjeđivanje).
Ukupna sredstva u razdoblju od 2007. do 2013. go‑
dine izdvojena za ovu mjeru iznosila su
535 milijuna eura.

Naše aktivnosti

••Zajednička poljoprivredna politika: Je li

posebna potpora iz članka 68. Uredbe Vijeća
(EZ) br. 73/2009 dobro osmišljena i prove‑
dena? (10/2013) – ispitivalo se jesu li uvođenje
potpore iz članka 68. i način njezine provedbe
u 2010. i 2011. godini (upravljački i kontrolni
sustavi) usklađeni sa zajedničkom poljoprivrednom politikom te jesu li nužni, relevantni i provedeni zadovoljavajućim kontrolnim sustavom.
Revizijom je utvrđeno da je okvir uspostavljen
kako bi se osiguralo pružanje te potpore samo
u jasno utvrđenim slučajevima bio nedovoljan.
Komisija je imala malo kontrole nad pravdanjem
takvih slučajeva, a države članice imaju velik
stupanj slobode u odlučivanju o izvršavanju ovih
plaćanja. Komisija najčešće nije mogla poduzeti nikakvu pravno obvezujuću radnju, a jedina
obveza država članica bila je obavijestiti Komisiju
o odlukama koje su donosile. Stoga provedba
članka 68. nije u svim slučajevima bila potpuno
usklađena sa zajedničkom poljoprivrednom
politikom te nije postojalo dovoljno dokaza da
su uvedene mjere u svim slučajevima nužne ili
relevantne u pogledu potreba, djelotvornosti
te razina dostupne potpore. Revizijom je otkriveno da provedba mjera potpore iz članka 68.
sadrži razne nedostatke, kao što su nedostatci
u administrativnim i kontrolnim sustavima koji su
uspostavljeni kako bi osigurali pravilnu provedbu
postojećih mjera. To jednako vrijedi i za sustave
upravljanja, administrativne kontrole te provjere
na licu mjesta, katkad unatoč već velikom upravljačkom i kontrolnom opterećenju.
U vrijeme uvođenja programa jedinstvenih plaća‑
nja 2003. godine, državama članicama dopušteno
je da izdvoje do 10 % njihovih nacionalnih gor‑
njih granica zajedničke poljoprivredne politike za
posebne mjere potpore te, osobito, za nastavak pri‑
mjene određenih mjera proizvodno vezane potpore
za poljoprivrednike. Ova posebna potpora prošire‑
na je člankom 68. Uredbe (EZ) br. 73/2009 kojim je
povećan broj ciljeva ili aktivnosti za koje se može
odobriti potpora. Ukupni proračun za razdoblje od
2010. do 2013. godine iznosio je 6,4 milijarde eura.
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••Mogu li Komisija i države članice dokazati

da su proračunska sredstva EU‑a koja su
izdvojena za politiku ruralnog razvoja dobro
iskorištena? (12/2013) – ispitivano je postoje li
jasne postavke o tome što se namjerava postići
rashodima za ruralni razvoj, kao i postoje li pouzdane informacije iz kojih se vidi što je ostvareno
putem rashoda i koliko učinkovito. Ključnu ulogu
u tome ima sustav praćenja i evaluacije koji se
naziva i zajedničkim okvirom praćenja i evaluacije. Revizijom je zaključeno da Komisija i države
članice nisu u dovoljnoj mjeri dokazale što je
ostvareno s obzirom na ciljeve politike ruralnog
razvoja te da nema dovoljno jamstva da su proračunska sredstva EU‑a za ruralni razvoj dobro
iskorištena.
EU je za ostvarivanje ciljeva ruralnog razvoja
u financijskom razdoblju od 2007. do 2013. godine
izdvojio gotovo 100 milijardi eura. Države članice
odobrile su dodatnih 58 milijardi eura vlastitih sred‑
stava za sufinanciranje svojih programa ruralnog
razvoja. Države članice izrađuju programe ruralnog
razvoja. Kada ih Komisija odobri, države članice
provode te programe.
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••Je li komponenta okoliš programa LIFE bila

djelotvorna? (15/2013) – ispitalo se je li izrada
i provedba komponente „okoliš“ pridonijela djelotvornosti programa. Tijekom revizije projekata
financiranih između 2005. i 2010. godine, revizori
EU‑a posjetili su relevantne odjele Komisije i pet
država članica koje su među najvećim korisnicima programa LIFE (Njemačka, Španjolska,
Francuska, Italija i Ujedinjena Kraljevina), na koje
otpada 55 % proračuna programa LIFE i 15 %
njegovih projekata. Sud je utvrdio da, u cjelini,
komponenta LIFE‑okoliš nije djelotvorno funkcionirala jer nije bila dovoljno dobro razrađena
i provedena.
Prosječni godišnji proračun aktualnog programa
LIFE za financiranje projekata iznosi 239 miliju‑
na eura, odnosno manje od 1,5 % procijenjenih
ukupnih rashoda EU‑a za zaštitu okoliša. To je
skroman proračun za tako ambiciozan cilj, a on je
pridonijeti razvoju, ažuriranju i provedbi politika
zaštite okoliša i zakonskih akata EU‑a. Gotovo
50 % ovog proračuna, odnosno 120 milijuna eura,
namijenjeno je komponenti LIFE okoliš. Preostala
polovina služi za financiranje drugih dviju kompo‑
nenti - LIFE Priroda i LIFE Informiranje.
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••Pouzdanost rezultata provjera poljoprivred‑

nih rashoda koje su provele države članice
(18/2013) – procjenjivala se pouzdanost statističkih izvješća država članica koja sadržavaju rezultate njihovih administrativnih provjera i provjera
na terenu. Agencije za plaćanja država članica
provode administrativne provjere zahtjeva za
potporu radi provjere njihove prihvatljivosti. One
na terenu provode i provjere uzorka podnositelja zahtjeva. Pogreške dovode do umanjenja
iznosa potpore koja se može isplatiti podnositelju zahtjeva. Države članice izvješćuju Komisiju
o rezultatima tih provjera na godišnjoj razini, te
Komisija na temelju njih računa preostalu stopu
pogreške kojom se procjenjuju nepravilnosti
koje su preostale u plaćanjima nakon obavljanja
provjera. Statistička valjanost stope preostale
pogreške uključena je u opseg revizije. Ova
i prethodne revizije Suda, kao i revizije Komisije,
ukazuju na to da su postojeći sustavi administrativnih provjera i provjera na terenu samo
djelomično djelotvorni u otkrivanju nepravilnih
rashoda čime je ozbiljno narušena pouzdanost
podataka koje države članice dostavljaju Komisiji.
Komisija je odgovorna za provedbu zajedničke
poljoprivredne politike zajedno s državama člani‑
cama. Poljoprivrednim rashodima stoga upravljaju
te ih isplaćuju nacionalne i regionalne agencije za
plaćanja koje o tome izvješćuju Komisiju. Neovisna
tijela za ovjeravanje koja su imenovale države čla‑
nice Komisiju izvješćuju o godišnjoj računovodstve‑
noj dokumentaciji agencija za plaćanja i kvaliteti
kontrolnih sustava koje su te agencije uspostavile.
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EU kao globalni sudionik
Aktivnosti EU‑a u području vanjskih odnosa usmjerene su na proširenje, povećanje stabilnosti, sigurnosti i blagostanja u svojem susjedstvu, aktivno poticanje održivog razvoja na međunarodnoj razini i mjere za promicanje svjetskog političkog upravljanja te osiguravanje strateške i građanske sigurnosti.
EU je za ostvarivanje ovih ciljeva osigurao 55,9 milijardi eura za razdoblje od 2007. do 2013. godine, što predstavlja 5,7 % ukupnog proračuna. Većinom potrošnje upravlja izravno Komisija, bilo iz svojeg sjedišta, bilo
putem delegacija. Nekim se potporama upravlja u suradnji s međunarodnim organizacijama.

Tijekom 2013. godine Sud je o ovom području usvojio sljedeća tematska izvješća:

••Suradnja EU‑a s Egiptom u području uprav‑

ljanja (4/2013) - procjenjivalo se jesu li Europska
komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje
(ESVD) uspjele djelotvorno upravljati potporom EU‑a za poboljšanje upravljanja u Egiptu
prije i nakon ustanka 2011. godine. Cjelokupno
gledajući, ESVD i Komisija nisu mogli djelotvorno upravljati potporom EU‑a za poboljšanje
upravljanja u EU‑u. Prije ustanka, iako je Komisija
u akcijskom planu suradnje EU‑a i Egipta u okviru
europske susjedske politike uključila velik broj
pitanja vezanih za ljudska prava i demokraciju,
Komisija nije mogla ostvariti nikakav napredak.
Unatoč znatnim financijskim sredstvima pruženima kroz proračunsku potporu, ovaj instrument
nije bio djelotvoran u promicanju upravljanja
javnim financijama. Nedovoljna proračunska
transparentnost, nedjelotvorne revizijske funkcije i raširena korupcija u Egiptu bile su glavni
problemi koji se još trebaju riješiti. Nakon ustanka revizija u okviru europske susjedske politike
nije uspjela staviti velik naglasak na ženska prava
i prava manjina.

Za razdoblje od 2007. do 2013. godine EU je Egiptu
dodijelio otprilike 1 milijardu eura pomoći. S ob‑
zirom na to da je više od polovine ovog iznosa
isplaćeno preko državne riznice Egipta uz pomoć
mehanizma poznatog kao proračunska potpora,
znatno se oslanjalo na upravljanje javnim financi‑
jama te zemlje.

••Izravna financijska potpora Europske unije

Palestinskoj samoupravi (14/2013) vidjeti „Primjer revizije uspješnosti“.

Škola za djevojke u Egiptu
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Primjer revizije uspješnosti
Izravna financijska potpora Europske unije Palestinskoj samoupravi

Bolnica u Gazi u kojoj su liječnici bili izravni korisnici izravne financijske pomoći
mehanizma PEGASE

Oči javnosti već su dugi niz godina uprte
u mirovni proces između Izraela i Palestine.
Ni Europska unija ne predstavlja iznimku
u tom pogledu. Kao jedan od ključnih globalnih čimbenika u regiji, EU pruža znatnu
pomoć okupiranim palestinskim područjima. Od 1994. godine EU je osigurao više od
5,6 milijardi eura za potporu svojem glavnom
cilju, a to je stvaranje dviju država radi okončanja izraelsko‑palestinskog sukoba. Izravna financijska potpora putem mehanizma
PEGASE je od 2008. godine najveći program
EU‑a u okupiranim palestinskim područjima
te su njime od 2008. do 2012. godine osigurana sredstva u iznosu od oko 1 milijarde eura.
Tim se programom želi pomoći Palestinskoj
samoupravi u ispunjavanju obveza prema
javnim službenicima, umirovljenicima i ugroženim obiteljima, održavanju osnovnih javnih
usluga te poboljšanju javnih financija.

Sud je obavio reviziju uspješnosti ove potpore. Revizori su obavljali revizijske aktivnosti od 1. srpnja do
31. prosinca 2012. godine te su prikupili dokaze putem pregleda dokumentacije, razgovora i, najvažnije,
putovanjima u Istočni Jeruzalem, Zapadnu obalu (Ramala, Nablus, Jerihon i Tulkarem) i Gazu kako bi u Uredu
predstavnika EU‑a obavili razgovore s pojedinim institucijama korisnicama pomoći i predstavnicima Palestinske samouprave, međunarodnim donatorima, revizorskim kućama i lokalnim poduzećima. Revizori su se
isto tako zasebno sastali s učiteljima, liječnicima i ugroženim obiteljima koji su bili izravni korisnici izravne
financijske potpore mehanizma PEGASE. Revizori su se u tom specifičnom okruženju nalazili u zahtjevnim
situacijama koje su uključivale kašnjenja, potrebu za posebnim sigurnosnim odobrenjem i prijevoz u oklopnim vozilima u čijoj su pratnji bile oružane sigurnosne snage.
Cilj revizije bio je procijeniti koliko su dobro Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD) i Komisija upravljale izravnom financijskom pomoći mehanizma PEGASE. Revizija je bila usmjerena na mehanizme izrade
i provedbe pomoći, na postignute rezultate i na njihovu održivost.
Revizori su došli do zaključka da su Komisija i ESVD bili uspješni u provedbi izravne financijske potpore
Palestinskoj samoupravi u teškim okolnostima, no i da je sve potrebnije temeljito preispitati brojne aspekte
trenutnog pristupa, posebice zbog sumnji u održivost. Sud smatra da Palestinsku samoupravu treba poticati
na provođenje što više reformi, osobito u pogledu javne službe. Istodobno treba pronaći način da se Izrael
dodatno potakne na poduzimanje potrebnih koraka kako bi se osigurala djelotvornost izravne financijske
potpore mehanizma PEGASE.
Iako je program znatno pridonio pokrivanju plaća koje isplaćuje Palestinska samouprava, povećanjem broja
korisnika te smanjenjem financiranja ostalih donatora kroz izravnu financijsku potporu mehanizma PEGASE, u 2012. godini došlo je do ozbiljnih kašnjenja u isplati plaća što je dovelo do nemira među palestinskim
stanovništvom.
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Izravna financijska potpora mehanizma PEGASE pridonijela je osnovnim javnim uslugama, no zbog političke je
situacije znatan broj javnih službenika u Gazi dobivao plaću, a da nije zapravo odlazio na posao i pružao ikakav
oblik javnih usluga. Komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje nisu se dovoljno bavile ovim problemom.
Unatoč obilnom financiranju kroz izravnu financijsku potporu mehanizma PEGASE, Palestinska se samouprava suočila s ozbiljnim proračunskim manjkom za 2012. godinu, što je također prijetilo narušavanju reformi upravljanja
javnim financijama. Ugrožena financijska održivost Palestinske samouprave u konačnici se može u velikoj mjeri
povezati s mnogostrukim preprekama koje je izraelska vlada postavila na putu gospodarskog razvoja okupiranih
palestinskih područja, što također narušava djelotvornost izravne financijske potpore mehanizma PEGASE.
Na temelju tih nalaza, Sud je iznio niz preporuka za ESVD i Komisiju. One su uključile bolju izradu programa
buduće izravne financijske potpore mehanizma PEGASE, smanjenje administrativnih troškova raspisivanjem
konkurentnih natječaja za ugovore koji se odnose na upravljanje i kontrolu izravne financijske potpore mehanizma PEGASE, pojednostavnjenje sustava upravljanja izravnom financijskom potporom mehanizma PEGASE,
primjenjivanje uvjetovanosti za buduću izravnu financijsku potporu mehanizma PEGASE (posebice povezivanjem potpore s konkretnim napretkom u reformi javne službe i reformi upravljanja javnim financijama) te
prestanak financiranja plaća i mirovina za javne službenike u Gazi iz izravne financijske potpore mehanizma
PEGASE i preusmjeravanjem financiranja u Zapadnu obalu.
Na kraju, Sud je preporučio da ESVD i Komisija zajedno sa širom zajednicom donatora, unutar okvira opsežnije
suradnje EU‑a s Izraelom, detaljnije razrade koje bi korake ta zemlja trebala poduzeti kako bi osigurala veću
djelotvornost izravne financijske potpore mehanizma PEGASE.
Objava ovog izvješća popraćena je velikim zanimanjem političkih krugova i medija. Izvješće je dospjelo u naslove najvećih međunarodnih novina, o njemu su izvještavale i televizije te je bilo predmet rasprava u Europi,
na Bliskom Istoku, Aziji, Sjevernoj i Južnoj Americi, Oceaniji i u različitim blogovima.
Izvješće je predstavljeno Europskom parlamentu koji je u potpunosti podržao zaključke i preporuke Suda.
Parlament je pozvao ESVD i Komisiju da poduzmu potrebne mjere za poboljšanje provedbe potpore u Palestinskoj samoupravi.

Revizorski tim (s lijeva na desno) Francis Joret, Fabrice Mercade, član Suda Hans Gustaf Wessberg, Jana Hošková i Svetoslav Hristov
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••Potpora EU‑a upravljanju u Demokratskoj

Republici Kongu (9/2013) – procjenjivalo se je li
potpora EU‑a upravljanju bila u skladu s potrebama i ostvarenjem planiranih rezultata te je li
Komisija u izradi programa EU‑a dovoljno vodila
računa o nestabilnom kontekstu u kojem se nalazi DR Kongo. Revizijom je obuhvaćena potpora
EU‑a za izborni proces, reformu sigurnosnog
sektora (pravosuđa i policije), reformu upravljanja javnim financijama i decentralizaciju tijekom
razdoblja od 2003. do 2011. godine. Revizijom
je zaključeno da je djelotvornost pomoći EU‑a
za upravljanje u DR Kongu ograničena. Potpora
EU‑a upravljanju. Potpora je uspostavljena unutar načelno dobre strategije suradnje, usmjerena
je na kongoanske prioritete vezane za upravljanje, te je postigla određene rezultate. Međutim
napredak je spor, neravnomjeran i, cjelokupno
gledajući, ograničen. Manje od polovice programa ostvarilo je ili je izgledno da će ostvariti
većinu očekivanih rezultata. U većini slučajeva
nije realno očekivati održivost u budućnosti.
Dobro upravljanje temeljna je europska vrijed‑
nost i ključna sastavnica razvojne suradnje EU‑a
sa zemljama koje nisu članice Unije. Nakon što je
nastavila sa strukturnom suradnjom s DR Kongom,
Europska unija je od 2003. do 2011. godine pružila
oko 1,9 milijardi eura u pomoći, što je čini jednim
od najvažnijih razvojnih partnera te zemlje.

••Razvojna pomoć EU‑a središnjoj Aziji

(13/2013) – procjenjivalo se kako su Komisija
i ESVD u razdoblju od 2007. do 2012. godine planirali i upravljali razvojnom pomoći za srednjoazijske republike (Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan, Turkmenistan i Uzbekistan). Revizijom je
utvrđeno da su Komisija i ESVD uložili ozbiljne
napore u teškim okolnostima kako bi isplanirali
i primijenili programe razvojne potpore EU‑a za
središnju Aziju postavljene u regionalnom strateškom dokumentu iz travnja 2007. godine. Dok
su planiranje i raspodjela potpore općenito bili
zadovoljavajući, to nije bio slučaj i za provedbu.
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Između 1991. i 2013. godine Europska unija dodijeli‑
la je više od 2,1 milijarde eura za razvojnu i humani‑
tarnu pomoć tim zemljama, od kojih je 750 milijuna
bilo za razdoblje od 2007. do 2013. godine. Od
2007. do 2012. godine Komisija je platila 435 mi‑
lijuna eura u razvojnoj pomoći središnjoj Aziji pri
čemu su glavni korisnici tih sredstava bili Kirgistan
i Tadžikistan.

••Financijska sredstva EU‑a za borbu protiv

klimatskih promjena u kontekstu vanjske
pomoći (17/2013) – ispitivalo se je li Komisija
dobro upravljala sredstvima potrošenima za
borbu protiv klimatskih promjena iz proračuna
EU‑a i europskog razvojnog fonda (ERF). Revizijom je utvrđeno da je Komisija usredotočila svoje
programe pomoći na odgovarajuće prioritete,
ali potrebni su znatni daljnji napori kako bi se
osiguralo da su programi za zemlje EU‑a i država
članica komplementarni te da sprječavaju i suzbijaju korupciju.
2009. godine razvijene su države dogovorile tzv.
financijski paket za brzi početak u iznosu od 30 mi‑
lijardi američkih dolara za razdoblje od 2010. do
2012. godine, kao i dugoročnu obvezu od 100 mili‑
juna dolara godišnje do 2020. godine. Države člani‑
ce EU‑a i Komisija nisu dogovorile kako će ispuniti
svoju dugoročnu obvezu te je nejasno u kojoj je
mjeri EU ispunio svoju obvezu u okviru financij‑
skog paketa za brzi početak. Ne postoji sporazum
na razini EU‑a o tome kako definirati financijska
sredstva za borbu protiv klimatskih promjena te
još nije uspostavljen djelotvoran sustav praćenja,
izvješćivanja i provjere.
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Prihodi/vlastita sredstva EU‑a
Većina se prihoda EU‑a računa na temelju makroekonomskih statističkih podataka i procjena koje dostavljaju
države članice. Revizija koju je Sud obavio nad pravilnošću povezanih transakcija koje se odnose na doprinose
na temelju BND‑a i PDV‑a obuhvaća podatke koje su dostavile države članice i koje je zatim obradila Komisija,
a ne izvorno prikupljene podatke.

Tijekom 2013. godine Sud je o ovom području usvojio
sljedeće izvješće:

••Dobivanje točnih podataka o bruto nacional‑

nom dohotku (BND): strukturiraniji i usmjere‑
niji pristup poboljšao bi djelotvornost Komi‑
sijine provjere (11/2013) – procjenjivalo se jesu li
Komisijine provjere podataka o BND‑u korištenih
za potrebe vlastitih sredstava bile dobro strukturirane i usmjerene. Sud je zaključio da Komisijina
provjera podataka o BND‑u nije bila dovoljno
strukturirana i usmjerena. Komisija nije na primjeren način planirala i određivala glavne zadaće
svog rada, nije primjenjivala dosljedan pristup
u obavljanju provjera u državama članicama te nije
napravila dovoljno na razini država članica. Osim
toga, o provjerama se nije prikladno izvješćivalo.
Preporuke iznesene u izvješću mogle bi doprinijeti
tome da se osigura da su doprinosi država članica
u proračun EU‑a točno izračunati i pošteno utemeljeni. To bi također poboljšalo djelotvornost rada
Komisije. Komisija je priznala potrebu za dodatnim
mjerama.

Proračun EU‑a financira se iz vlastitih sredstava
i drugih prihoda. Postoje tri kategorije vlastitih
sredstava: tradicionalna vlastita sredstva (prihodi
od carinskih pristojbi i pristojbi na šećer), vlastita
sredstva obračunata na temelju poreza na do‑
danu vrijednost koji prikupljaju države članice
i vlastita sredstva koja proizlaze iz BND‑a država
članica. Vlastita sredstva koja proizlaze iz BND‑a
država članica povećala su se s oko 50 % prora‑
čuna u 2002. godini (46 milijardi eura) na 70 %
u 2012. godini (98 milijardi eura).
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Praćenje provedbe prethodnih preporuka
Preporuke Suda važan su način na koji Sud doprinosi poboljšanju financijskog upravljanja EU-om. Tijekom
2013. godine Sud je usvojio svoje drugo tematsko izvješće o praćenju provedbe preporuka sadržanih u prijašnjim tematskim izvješćima.

••Izvješće za 2012. godinu o praćenju provedbe
preporuka iz tematskih izvješća Europskog
revizorskog suda (19/2013) – procjenjivalo se je
li Komisija prikladno provela revizijske preporuke iz tematskih izvješća Suda tijekom razdoblja
od 2006. do 2010. godine. Revizija se sastojala
od uzorka od 62 preporuka iz deset tematskih
izvješća. Sud je napravio procjenu radnji koje
je Komisija poduzela na temelju tih preporuka. Revizija Suda pokazala je da su preporuke
prihvaćene – Komisija je u potpunosti ili većim
dijelom provela 83 % ispitanih preporuka, 12 %
preporuka provedeno je u određenoj mjeri, dok
ih 5 % nije provedeno uopće.

Revizori EU‑a na putu do korisnika radi revizije na terenu

Prema međunarodnim revizijskim standardima,
praćenje provedbe preporuka iz revizijskih izvješća
smatra se posljednjom fazom u ciklusu revizije
uspješnosti koji se sastoji od planiranja, izvršenja
i praćenja provedbe preporuka. Dodatne informa‑
cije o praćenju provedbe preporuka Suda prikazane
su na 41. stranici.
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Mišljenja i ostali dokumenti
u 2013. godini
Svojim mišljenjima o prijedlozima ili izmjenama
i dopunama zakona vezanim uz financije Sud doprinosi poboljšanju financijskog upravljanja EU‑om.
Mišljenja Suda sastavljaju se na zahtjev drugih institucije EU‑a te ih u svojem radu koriste zakonodavna
tijela, tj. Europski parlament i Vijeće. Sud također na
vlastitu inicijativu može objavljivati i pismena očitovanja o drugim pitanjima. U 2013. godini objavljena
su dva pisma predsjednika Suda. Jedno je predstavljalo odgovor na zahtjev Vijeća za sažetim prikazom
nalaza posebnih godišnjih izvješća Suda o agencijama, drugim tijelima i zajedničkim poduzećima EU‑a
(vidjeti stranicu 10.). Drugo je pismo bilo vezano za
prijedlog Vijeća za uspostavom jedinstvenog nadzornog mehanizma kreditnih institucija.

••financijska uredba 11. europskog razvojnog fonda (3/2013); i

••izmjena financijskih pravila koja se primjenjuju
na proračun EU‑a vezano za prijenos odobrenih sredstava za određene kategorije izdataka
(4/2013).

Mišljenja su u cijelosti objavljena na internetskoj
stranici Suda (http://eca.europa.eu) na svim službenim jezicima EU-a.

U 2013. godini Sud je usvojio četiri mišljenja koja
pokrivaju nekoliko važnih područja:

••statut i financiranje europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada (1/2013)
(vidjeti okvir);

••izmijenjeni prijedlog Uredbe o zajedničkim

odredbama europskog fonda za regionalni
razvoj, europskog socijalnog fonda, kohezijskog
fonda, europskog poljoprivrednog fonda za
ruralni razvoj i europskog fonda za pomorstvo
i ribarstvo u okviru zajedničkog strateškog okvira
te koji utvrđuju opće odredbe o europskom fondu za regionalni razvoj, europskom socijalnom
fondu te kohezijskom fondu (2/2013);

4 mišljenja

usvojena 2013. godine
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Mišljenje br. 1/2013 o prijedlogu uredbe o statutu i financiranju europskih
političkih stranaka i europskih političkih zaklada
U 2012. je godini 13 političkih stranaka i 12 političkih zaklada na europskoj razini primilo financijska sredstva
iz općeg proračuna EU‑a. Financijska sredstva političkim se strankama dodjeljuju od 2004. godine, dok je
financiranje političkih zaklada započelo 2007. godine. Financiranjem upravlja Europski parlament.
Prijedlogom uredbe o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada tim
bi se tijelima dao status europske pravne osobe. U budućnosti će, kao preduvjet za dobivanje sredstava iz
proračuna EU‑a, Europski parlament morati registrirati takva tijela kao pravne osobe.
Prijedlog Komisije bio je usmjeren na nekoliko nedostataka u odredbama koje su tada bile na snazi. No bilo
je potrebno posvetiti se i nekim drugim pitanjima kako bi se poticala politička kultura neovisnosti, odgovornosti i nadležnosti, pojačala kontrola i izbjegla potencijalna zlouporaba pravila za financiranje.
Sud je kao jedno od svojih opažanja istaknuo da je uredba trebala jasnije definirati što se može smatrati
donacijama, doprinosima ili zajmovima određenoj europskoj političkoj stranci. Također je preporučio da
sankcije za kršenje pravila budu manje prepuštene slobodnom odlučivanju i da uredbom bude propisan
višekratnik povezanih nepravilnih iznosa, bez maksimalne gornje granice.
Dok bi prema nacrtu uredbe političke stranke i zaklade morale podnositi godišnje financijske izvještaje
u skladu sa zakonskim aktima koji se primjenjuju u državi članici u kojoj im je sjedište, Sud je ustanovio da
bi, kako bi se poboljšala usporedivost i transparentnost, bilo bolje uvesti standardizirano financijsko izvještavanje temeljeno na nastanku poslovnog događaja, kao i obveze detaljnog izvješćivanja na temelju obveznog modela koje bi se primjenjivale na sve političke stranke i zaklade, neovisno o zakonu koji se primjenjuje u državi članici u kojoj se nalazi sjedište.
Sud je također istaknuo da bi uredbu trebalo pojasniti i da bi u njoj jasno trebalo stajati da je vanjski revizor
EU‑a nadležan za reviziju tih sredstava.
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Odnosi s dionicima
Vrijednost doprinosa Suda odgovornosti EU‑a
u velikoj mjeri ovisi o tome kako njegovi glavni
partneri koriste rad i publikacije Suda u procesu
utvrđivanja odgovornosti. Ti su partneri politička
tijela odgovorna za javni nadzor trošenja sredstava
EU‑a (tj. Europski parlament, Vijeće EU‑a i nacionalni parlamenti). Svojom strategijom za razdoblje od
2013. do 2017. godine Sud se obvezao da će poboljšati svoje mehanizme praćenja vanjskih razvojnih
promjena i upravljanja odnosima s partnerima.
Predsjednik i članovi Suda održavaju redovni kontakt
s odborima Europskog parlamenta, posebice s Odborom za proračunski nadzor (CONT). U 2013. godini
predsjednik Caldeira sudjelovao je na pet sjednica
Odbora za proračunski nadzor, kao i na nekoliko
plenarnih sjednica Europskog parlamenta. To je
uključivalo i predstavljanje godišnjeg programa, kao
i godišnjih izvješća, mišljenja i drugih publikacija
Suda.
Tijekom 2013. godine drugi su članovi Suda imali
68 izlaganja na 15 sjednica Odbora za proračunski
nadzor čija je tema bilo godišnje izvješće i tematska
izvješća Suda s posebnim naglaskom na posebna
proračunska pitanja i/ili provedbu politike. Rezultati rasprava obuhvaćeni su izvješćima o tematskim
izvješćima Suda koje su sastavljali pojedini članovi
Odbora, uključujući i nacrt izvješća o tematskom
izvješću Suda u kontekstu Komisijinog postupka prihvaćanja izvješća o izvršenju proračuna (tzv. „davanje razrješnice“) za 2012. godinu. Članovi su u nekoliko navrata imali priliku predstaviti tematska izvješća
drugim odborima Europskog parlamenta, uključujući

i izvješća o poljoprivredi i razvoju. Nadalje, 2013. godine nastavila se tradicija održavanja zajedničkih
sastanaka članova Odbora za proračunski nadzor
i Suda.
Odbor za proračunski nadzor je 2013. godine započeo raspravu o izvješću o budućoj ulozi Europskog
revizorskog suda. Sud pozdravlja mišljenje izraženo
u tom izvješću da se bilo kakva reforma Suda mora
sagledati u širem kontekstu izazova da se poboljša
odgovornost EU‑a. Sud se raduje rješavanju pitanja
u području svoje nadležnosti. Ta su pitanja uglavnom vezana za njegov rad, odnose s dionicima
i korištenje resursa. U velikom broju slučajeva Sud
je već pokrenuo određene važne inicijative kao dio
procesa provedbe svoje strategije za razdoblje od
2013. do 2017. godine.
Sud također surađuje s Vijećem u mnogim različitim sastavima i aktivnostima. Predsjednik Caldeira
je 2013. godine predstavio godišnja izvješća Vijeću
za ekonomske i financijske poslove, dok se članove
Suda redovno poziva da predstave tematska izvješća
odborima Vijeća.
Održavanje dobrih odnosa s nacionalnim parlamentima jedan je od prioriteta Suda. Članovi Suda
često predstavljaju godišnje izvješće Suda u državama članicama. Odbori nacionalnih parlamenata za
europska pitanja i financijsku kontrolu redovno se
obavješćuju o aktivnostima Suda. Nekoliko izaslanstava iz nacionalnih parlamenata posjetilo je Sud
tijekom godine, uključujući i gospodina Yannakisa
L. Omiroua, predsjednika zastupničkog doma Republike Cipra.

Godišnji sastanak Suda i Odbora za proračunski nadzor, Luxembourg, listopad 2013. g.
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Suradnja s drugim vrhovnim revizijskim
institucijama

Kontaktni odbor vrhovnih revizijskih
institucija država članica EU‑a

Sud surađuje s drugim vrhovnim revizijskim institucijama (VRI‑jevima) uglavnom putem:

Ugovor o Europskoj uniji propisuje da Sud i nacionalna revizijska tijela moraju surađivati u duhu povjerenja, no istodobno moraju zadržati svoju neovisnost.
Sud aktivno surađuje s VRI‑jevima država članica
EU‑a putem mreže Kontaktnog odbora, što uključuje
godišnje sastajanje i različite radne skupine, mreže
i projektne skupine uspostavljene za rješavanje posebnih pitanja od općeg interesa.

••Kontaktnog odbora VRI‑jeva država članica
EU‑a,

••mreže VRI‑jeva zemalja kandidatkinja i poten‑
cijalnih kandidatkinja za članstvo u EU‑u; i

••međunarodnih organizacija javnih revizijskih

institucija, posebice putem Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (Intosai)
i njezine europske regionalne skupine (Eurosai).

U svibnju 2013. godine Sud je bio domaćin izvanrednog sastanka Kontaktnog odbora kojim je presjedao
VRI Republike Litve, s ciljem pomnijeg praćenja
razvojnih promjena vezanih za gospodarsku i monetarnu uniju i gospodarsko upravljanje EU‑om. Na
ovom je sastanku Kontaktni odbor usvojio izjavu
o Važnost(i) prikladnih mehanizama za reviziju i odgo‑
vornost u gospodarskoj i monetarnoj uniji i gospodar‑
skom upravljanju EU‑om.
Redovni godišnji sastanak za 2013. godinu održan
je u Vilniusu (u Litvi) u listopadu 2013. godine i bio
je usmjeren na dvije glavne teme: seminar o ulozi VRI‑jeva u poboljšavanju odgovornosti EU‑a
u okviru novog financijskog okvira za razdoblje od
2014. do 2020. godine i nove financijske uredbe te
najnovije razvojne promjene vezane za gospodarsko
upravljanje.

Kontaktni odbor vrhovnih revizijskih institucija država članica Europske unije, Litva, listopad 2013. g.
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Mreža VRI‑jeva zemalja kandidatkinja
i potencijalnih kandidatkinja za
članstvo u Uniji
Sud surađuje s VRI‑jevima zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja za članstvo u EU‑u uglavnom putem mreže2 slične Kontaktnom odboru.
U studenome 2013. godine Sud je zajednički predsjedao sastankom mreže predsjednika koji je održan
u Crnoj Gori. Cilj je sastanka bio odrediti glavne teme
novog nacrta plana rada mreže na temelju rezultata prethodnih aktivnosti. Sastanku je prethodila
konferencija o odnosima između vrhovnih revizijskih
institucija i parlamenata na kojoj je aktivno sudjelovao i Sud.

Drugi oblici suradnje
U 2013. godini Sud je nastavio aktivno sudjelovati
i doprinositi djelovanju Intosaija i Eurosaija.
Otkad je postao punopravnim članom Intosaija
2004. godine, Sud je u potpunosti i aktivno sudjelovao u aktivnostima Intosaija te je sudjelovao na
nekoliko odbora i radnih skupina.
U 2013. godini Sud je nastavio sudjelovati u postizanju 1. cilja Intosaija (stručni standardi) kao član:

••pododbora za financijsku reviziju, reviziju usklađenosti i reviziju uspješnosti; i

••projekta za kontrolu kvalitete revizija, kao i projekta za usklađivanje.

U pogledu 2. cilja Intosaija (jačanje kapaciteta), Sud
je:

••pružio stručno mišljenje i potporu pododboru

u području promicanja najbolje prakse i osiguravanja kvalitete putem dobrovoljnih pregleda
stručnjaka iste razine; te

••pratio rad pododbora vezan uz promicanje

aktivnosti jačanja kapaciteta među članovima
Intosaija.

Budva, Crna Gora

2

Počevši od siječnja 2014. godine, mreža se sastoji od pet
država kandidatkinja (bivša jugoslavenska republika
Makedonija, Island, Crna Gora, Srbija i Turska) te dviju
potencijalnih država kandidatkinja (Albanija i Bosna
i Hercegovina). U studenome 2013. godine Kosovu* je
dozvoljeno sudjelovanje u mreži kao promatraču.

*

Ova oznaka ne dovodi u pitanje stajališta o statusu i u
skladu je s Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda
br. 1244/99 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde
o proglašenju neovisnosti Kosova.
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Vezano za 3. cilj Intosaija (razmjena znanja), Sud od
2008. godine predsjeda radnom skupinom za od‑
govornost za pomoć u slučajevima nesreća ili ne‑
pogoda i reviziju te pomoći. U listopadu 2013. godine skup Intosaija podržao je glavne završne
dokumente radne skupine u obliku pet međunarodnih standarda vrhovnih revizijskih institucija (ISSAI)
uključenih u novo izdanje smjernica za reviziju po‑
moći u slučaju nesreća ili nepogoda 5500-5599,
kao i smjernica za dobro upravljanje (Intosai GOV)
u integriranom okviru za financijsku odgovornosti
u području humanitarne pomoći i pomoći u slučaju
nesreća i nepogoda. Nakon što su ti važni dokumenti
podržani, radna je skupina završila s radom.
Sud je također sudjelovao:

••kao član upravljačkog odbora radne skupine
Intosaija o reviziji programa zaštite okoliša; i

••u radu radne skupine Intosaija o modernizaciji

financija i regulatornoj reformi (prijašnja projektna skupina za globalnu financijsku krizu).

U listopadu 2013. godine Sud je sudjelovao na
XXI. skupu Intosaija (Incolsai) u Pekingu u Kini gdje
su ga predstavljali predsjednik Vitor Cladeira, Gijs de
Vries (član Suda koji predsjeda radnom skupinom za
odgovornost za pomoć u slučaju nesreće ili nepogode) i Henrik Otbo, član Suda.

Sud je 2013. godine sudjelovao na XL. sastanku
upravnog odbora Eurosaija, nakon što je imenovan
članom tog odbora u 2011. godini. Sud je nastavio
biti aktivni sudionik u radnim i projektnim skupinama Eurosaija. Sud je:

••sudjelovao na jedanaestom godišnjem sastanku radne skupine Eurosaija o reviziji programa
zaštite okoliša;

••sudjelovao na drugom sastanku projektne skupine Eurosaija za reviziju i etiku te organizirao i bio
domaćin seminara Eurosaija o revizijskoj etici; te

••prisustvovao prvom skupu Young Eurosaija (YES).
Na zajedničkoj konferenciji regionalnih radnih skupina Intosaija Sud je aktivno sudjelovao na IV. zajedničkoj konferenciji Eurosaija i Arabosaija koja je bila
usmjerena na moderne izazove u jačanju kapaciteta
VRI‑jeva. Sud je sudjelovao u izradi dokumenta vezanog za zemlju na I. temu - dužnosti vrhovnih revizijskih institucija proizašle iz rezolucije A/66/209 Opće
skupštine UN‑a od 22. prosinca 2011. godine.

Sud je nastavio sudjelovati u projektu IntoSAINT, instrumentu za samoprocjenu koji vodi VRI Kraljevine
Nizozemske pod okriljem Intosaija. Sud je 2013. godine obavio samoprocjenu integriteta pod vodstvom
moderatora iz VRI‑jeva Kraljevine Norveške i Kraljevine Nizozemske.

XXI. skup Intosaija (Incosai), Kina, listopad 2013. g.
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Nove međunarodne smjernice za pružanje i reviziju humanitarne pomoći
nakon nesreća i nepogoda
S obzirom na to da su nesreće i nepogode sve češće diljem svijeta te da je njihov utjecaj na stanovništvo
i gospodarstvo sve veći, protok humanitarne pomoći znatno se povećao u posljednjih nekoliko godina.
Unatoč tome, neko vrijeme nisu postojale posebne smjernice za reviziju pomoći u slučaju nesreće ili nepogode. Intosai je stoga osnovao radnu skupinu za odgovornost za pomoć u slučaju nesreće ili nepogode
i reviziju te pomoći. Radnom je skupinom predsjedao Sud koji je objavio nove smjernice za donatore,
primatelje i revizore humanitarne pomoći u slučaju nesreće ili nepogode.
Cilj je novih smjernica naziva Intosai GOV 9250 i serije 5500 ISSAI povećati transparentnost i odgovor‑
nost u pogledu pomoći u slučaju nesreće ili nepogode i drugih oblika humanitarne pomoći.
Smjernice Intosai GOV 9250 pomažu pružateljima (donatorima i multilateralnim organizacijama uključenima u usmjeravanje pomoći), kao i primateljima humanitarne pomoći da utvrde, pojasne i pojednostav‑
ne protok pomoći između različitih dionika. Svaki pružatelj i primatelj („dionik“) humanitarne pomoći
trebao bi uz pomoć već raspoloživih podataka izraditi tablicu koja prikazuje podrijetlo sredstava te kome
i u koju svrhu su ta sredstva isplaćena.
Serijom standarda 5500 ISSAI određena su pravila i dobra praksa u reviziji smanjenja rizika od nesreće
ili nepogode i pomoći nakon nesreće ili nepogode kako bi se VRI‑jevima pomoglo da ograniče učinak
nepogode ili nesreće i poboljšaju djelotvornost, ekonomičnost i učinkovitost pomoći.
Prije njihovog objavljivanja, nove je smjernice pregledalo otprilike 30 organizacija (VRI‑jevi, Ujedinjeni
narodi i druge međunarodne organizacije, vlade i nevladine organizacije) te su one dočekane s općim
odobrenjem i entuzijazmom.
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Značajni događaji
Svečano otvorenje nove zgrade Sude
Dana 8. svibnja 2013. godine novu zgradu Suda nazvanu K3 svečano su otvorili luksemburški premijer
Juncker, državni tajnik Perry koji je predstavljao irsko
predsjedništvo Unijom i predsjednik Suda Caldeira.
Među posjetiteljima bili su i arhitekti zgrade, kao
i građevinari, predstavnici institucija EU‑a i Grada
Luxembourga, bivši članovi Suda i predsjednici vrhovnih revizijskih institucija država članica. Svečanim
otvorenjem obilježen je uspjeh projekta izgradnje
zgrade K3 koji je dovršen na vrijeme i u okviru predviđenog proračuna, ali i činjenica da je izgradnjom
nove zgrade omogućeno, prvi put nakon dugo vremena, da svi djelatnici Suda rade na jednom mjestu.
Istom je prigodom Sud bio domaćin izvanrednog sastanka čelnika vrhovnih revizijskih institucija država
članica EU‑a uoči sastanka Europskog vijeća u lipnju
2013. godine. Naglasak je stavljen na važnost osiguravanja prikladnih mehanizama revizije i odgovornosti za gospodarsku i monetarnu uniju. Za dodatne
informacije, vidjeti 31. stranicu.

Herman Van Rompuy drži govor na konferenciji Suda o upravljanju
i odgovornosti, Luxembourg, rujan 2013. g.

Konferencija o upravljanju
i odgovornosti organizirana povodom
35. obljetnice rada Suda
U sklopu obilježavanja 35. obljetnice rada, Sud je
u svojem sjedištu u Luxembourgu 12. rujna 2013. godine bio domaćin konferencije o europskom upravljanju i odgovornosti.
Konferencija je na jednom mjestu okupila akademike i predstavnike institucija EU‑a kako bi raspravili
o temama vezanima za europsko upravljanje, vodeći
računa o stupovima financijske i političke odgovornosti. U uvodnom je govoru predsjednik Eu‑
ropskog vijeća Herman Van Rompuy istaknuo da
građani u teškim vremenima s pravom očekuju da se
njihov teško zarađen novac iz kojeg plaćaju poreze
troši djelotvorno. U svojem je govoru predsjednik
Suda Vítor Caldeira naveo izazove koji stoje pred
djelotvornijom javnom odgovornošću za rezultate
postignute sredstvima EU‑a.
Konferencija je završena okruglim stolom na
kojem su sudjelovali sljedeći stručnjaci u tom
području: Patrick Dunleavy, profesor na Katedri za
političke znanosti i javnu politiku na London School
of Economics and Political Science; Michael Theurer,
predsjednik Odbora Europskog parlamenta za proračunski nadzor; Pablo Zalba Bidegain, potpredsjednik
Odbora Europskog parlamenta za ekonomska i monetarna pitanja; Mark Bovens, profesor javne uprave
na Fakultetu za upravljanje Sveučilišta u Utrechtu; te
Gijs de Vries, član Europskog revizorskog suda.

Jean‑Claude Juncker drži govor na svečanom otvorenju nove zgrade Suda, Luxembourg, svibanj 2013. g.

Naše aktivnosti
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Gospođa Hoezen iskusna je istraživačica iz Nizozemske. Doktorirala je na Sveučilištu u Twenteu
u Nizozemskoj u lipnju 2012. godine. Prema mišljenju
selekcijskog odbora Suda za 2012. godinu ovaj je rad
doprinio reviziji javnog sektora pružanjem metode
za studije djelotvornosti, uključujući rekonstrukciju
retorike o politikama, očekivanja od mehanizama
i mjerenja stvarne uspješnosti.

Dodjela nagrada Suda, (s lijeva na desno) bivši član Suda John
Wiggins, dobitnica nagrade Mieke Hoezen i predsjednik Suda Vítor
Caldeira, Luxembourg, lipanj 2013. g.

Nagrada Fabra Europskog revizorskog
suda za istraživanja u području revizije
javnog sektora za 2012. godinu
Dana 25. lipnja 2013. godine Sud je dodijelio nagradu
gospođi Mieke Hoezen na drugoj po redu dodjeli
nagrada Suda za istraživanje u području revizije
javnog sektora. Svrha je nagrade pružiti poticaj
i odati priznanje za istraživanje u području javne
revizije. Sud je 2013. godine odao priznanje sjećanju
na Juan Manuel Fabra Vallésa (1950. - 2012. g.), bivšeg
predsjednika Suda koji je svojim radom i primjerom
doprinio ugledu Suda kao europske institucije koja je
predvodnik razvoja u području javne revizije.
Na javnoj svečanosti gospođa Hoezen predstavila je
svoj pobjednički rad pod naslovom: “The competitive
dialogue procedure: negotiations and commitment in
inter‑organisational construction projects” („Postupak
natjecateljskog dijaloga: pregovori i obveze u među‑
institucijskim građevinskim projektima“). Navedeni je
rad studija europskog instrumenta - postupka nabave putem natjecateljskog dijaloga.

Upravljanje našom institucijom

Kolegij Suda
Kolegij Suda čini po jedan član iz svake države članice. Sukladno Ugovoru o funkcioniranju Europske
unije, mandat članova Suda traje šest godina i može
se obnoviti.
Članovi se raspodjeljuju u jedno od ukupno pet sudskih vijeća. Sudska vijeća usvajaju izvješća i mišljenja
te donose odluke o širim strateškim i administrativnim pitanjima. Svaki je član također odgovoran i za
svoje zadatke koji su prvenstveno revizijske prirode.
Povezane revizijske aktivnosti obavljaju revizori Suda
koje koordinira nadležni član kojemu u tome pomažu djelatnici njegovog ureda. Nadležni član zatim

Kolegij Suda na kraju 2013. godine
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predstavlja izvješće sudskom vijeću i/ili Sudu u punom sastavu koji to izvješće trebaju usvojiti, a potom
i Europskom parlamentu, Vijeću i drugim relevantnim dionicima, uključujući i medije.
2013. godine, nakon što su ih nominirale matične
države članice te nakon savjetovanja s Europskim
parlamentom, Vijeće Europske unije imenovalo je tri
nova člana Europskog revizorskog suda. 2013. godine
Sudu su se pridružila još dva nova člana: gospođa Iliana Ivanova (Bugarska) u siječnju i gospodin George
Pufan (Rumunjska) u srpnju. Dana 1. srpnja 2013. godine Europskoj uniji pristupila je Republika Hrvatska
te je Sud tako dobio i svog prvog hrvatskog člana,
gospodina Nevena Matesa.
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EUROPSKI REVIZORSKI SUD
na kraju 2013.

predsjednik
Vítor Manuel
da SILVA CALDEIRA
Portugal

I. sudsko vijeće – očuvanje i upravljanje prirodnim resursima
doajen

Ioannis
SARMAS

Jan
KINŠT

Michel
CRETIN

Grčka

Češka Republika

Francuska

Augustyn
KUBIK
Poljska

Rasa
.
BUDBERGYTE

Kevin
CARDIFF

Litva

Irska

II. sudsko vijeće – strukturne politike, promet i energija
doajen

Henri
GRETHEN

Lazaros S.
LAZAROU

Harald
NOACK

Luksemburg

Cipar

Njemačka

Harald
WÖGERBAUER
Austrija

Ville
ITÄLÄ
Finska

Iliana
IVANOVA
Bugarska

III. sudsko vijeće – vanjsko djelovanje
doajen

David
BOSTOCK

Karel
PINXTEN

Ujedinjena Kraljevina

Belgija

Szabolcs
FAZAKAS
Mađarska

Gijs M.
de VRIES

Nizozemska

Hans Gustaf
WESSBERG

Švedska

IV. sudsko vijeće – prihodi, istraživanje i unutarnje politike te institucije i tijela Europske unije
doajen

Louis
GALEA

Milan Martin
CVIKL

Ladislav
BALKO

Malta

Slovačka

Slovenija

Pietro
RUSSO
Italija

Baudilio TOMÉ
MUGURUZA

Španjolska

George
PUFAN

Rumunjska

Sudsko vijeće CEAD – koordinacija, vrednovanje, jamstvo i razvoj
doajen

Igors
LUDBORŽS

Latvija

Kersti
KALJULAID
Estonija

Henrik
OTBO
Danska

Neven
MATES

Hrvatska
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Nova strategija za razdoblje od 2013. do 2017. godine: ostvareni napredak
2013. godine Sud je započeo s provedbom svoje strategije za razdoblje od 2013. do 2017. godine. Cilj je Suda
maksimalno povećati vrijednost svog doprinosa javnoj odgovornosti EU-a. Kako bi se taj cilj ispunio, glavne
zadaće su:
•• usmjeravanje publikacija Suda na povećanje odgovornosti EU-a;
•• suradnja s drugima radi poticanja doprinosa Suda odgovornosti EU-a;
•• dodatni razvoj Suda kao profesionalne revizijske institucije;
•• što bolje korištenje znanja, vještina i stručnosti Suda;
•• dokazivanje učinkovitog poslovanja i odgovornosti Suda.
U razdoblju od 2013. do 2017. godine, Sud će usmjeriti svoja izvješća, mišljenja i opažanja na potrebu:
•• povećanja javne odgovornosti i unaprjeđenja revizijskog sustava;
•• poboljšanja financijskog upravljanja i izvješćivanja o izvršavanju i učinku proračuna EU-a; i
•• osnaživanja izrade politika i programa potrošnje EU-a.
2013. godine provedba strategije Suda bila je usmjerena na:
•• pregled i dopunu godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna EU-a počevši od financijske godine 2014. pa
nadalje;
•• poboljšanje odabra revizije i planiranja kroz uvođenje novog sustava izrade programa koji bi Sudu omogućio da se djelotvornije usmjeri na strateške prioritete i potrebe dionika;
•• odgovaranje na zahtjeve za analitičkim izvješćima o širim pitanjima vezanim za trošenje javnih sredstava
EU-a, i to pokretanjem dviju analiza stanja koje će biti objavljene 2014. godine, jedna o nedostatcima
u odgovornosti EU-a, a druga o ukupnim rizicima upravljanja financijama EU-a;
•• razvijanje i daljnje poboljšanje stručne vanjske komunikacije i odnosa među dionicima posebnim mjerama koje će se provesti 2014. godine;
•• poboljšanje prakse Suda u pogledu obavljanja revizije uspješnosti, i to putem pregleda vanjskih stručnjaka iste razine koji su obavile vrhovne revizijske institucije Njemačke, Francuske i Švedske i čiji će
rezultati biti objavljeni početkom 2014. godine;
•• povećanje učinkovitosti pripremom prijedloga za optimizaciju raspodjele revizijskih uloga i dužnosti te
pojednostavnjenje procesa obavljanja revizije uspješnosti; te
•• ponovno određivanje ključnih pokazatelja uspješnosti Suda kako bi se poboljšalo mjerenje uspješnosti
Suda, kako je opisano u nastavku (od 40. do 43. stranice).
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Mjerenje uspješnosti Suda

Kvaliteta i učinak rada Suda

Od 2008. godine Sud je primjenjivao ključne pokazatelje uspješnosti (KPU) kako bi obavijestio rukovodeću razinu o napretku koji je ostvaren u smislu
postizanja ciljeva, kako bi se pružila potpora procesu
donošenja odluka i kako bi se o uspješnosti obavijestili i drugi dionici. Ključni pokazatelji uspješnosti
osmišljeni su na način da odražavaju prioritete Suda
i dokažu uspješnost i odgovornost Suda kao stručne
revizijske institucije.

Sud procjenjuje kvalitetu i učinak svojih izvješća
na temelju ocjena dionika, pregleda stručnjaka
i praćenja provedbe preporuka Suda za unaprjeđenje financijskog upravljanja EU‑om. Dodan je novi
ključni pokazatelj uspješnosti za mjerenje prisutno‑
sti Suda u medijima.

Ocjene dionika

Cilj je takvih pokazatelja mjeriti ključne elemente
kvalitete i učinka rada Suda, vodeći računa o mišljenju ključnih dionika, kao i mjeriti učinkovitost i djelotvornost korištenja sredstava Suda.

Sud je pozvao svoje glavne dionike - Odbor Europskog parlamenta za proračunski nadzor, Odbor za
proračune, Odbor za proračun Vijeća, glavne revizijske subjekte u Komisiji i europskim agencijama te
čelnike VRI‑jeva EU‑a - da ocijene korisnost i učinak
svojih izvješća objavljenih 2013. godine na ljestvici
s pet ocjena koje se kreću od vrlo niskog do vrlo
visokog.

Ključni pokazatelji uspješnosti ažurirani su za strateško razdoblje od 2013. do 2017. godine. Za neke
su pokazatelje pružene usporedne brojke, dok su za
druge pokazatelji prvi put mjereni tek 2013. godine.

Ocjena dionika
Izgledni učinak izvješća
4%

23 %

2%
2%

Korisnost izvješća

23 %
28 %

2%
30 %
50 %
25 %

36 %
Vrlo visok

Visok

Srednji

Nizak

Vrlo nizak

Odgovori ukazuju na to da 98 % glavnih dionika ocjenjuju izvješća Suda korisnima za njihov rad, te ih 94 %
smatra da imaju učinak na njihov rad.

Upravljanje našom institucijom

Stručne procjene
Svake godine, nezavisni vanjski stručnjaci pregledavaju sadržaj i način izlaganja sadržaja uzorka
izvješća Suda. Procjenitelji su 2013. godine ocijenili
osam tematskih izvješća i sva godišnja izvješća za
2012. godinu. Ocijenili su kvalitetu različitih aspekata
izvješća ljestvicom od 1 („izrazito niska kvaliteta“) do
4 („visoka kvaliteta“).
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Rezultati ukazuju na to da vanjski stručnjaci
smatraju da je kvaliteta izvješća Suda za 2013. godinu „zadovoljavajuća“. Pregledima se Sudu pruža
važan uvid u kvalitetu njegovih izvješća te se
preporuke vanjskih stručnjaka koriste za daljnje
poboljšanje.

Stručne procjene izvješća Suda
3
3,0

2

2,8

2.

3,0

3,0

2012.

2013.

1
0

2010.

2011.

Praćenje provedbe preporuka
Preporuke Suda važan su način na koji Sud doprinosi
poboljšanju financijskog upravljanja. Neke se preporuke mogu provesti brzo, dok je za druge potrebno
više vremena zbog njihove složenosti. Sud sustavno

prati mjeru u kojoj su revizijski subjekti proveli
preporuke Suda. Do kraja 2013. godine provedeno
je 70 % preporuka iznesenih 2011. godine i 60 % od
ukupno gotovo pet stotina preporuka iznesenih
u razdoblju od 2010. do 2013. godine.
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Zastupljenost u medijima
Pokazatelj zastupljenosti Suda u medijima ukazuje
na njegov medijski utjecaj. Povezan je sa strateškim
ciljem podizanja svijesti o Sudu, njegovim publikacijama i revizijskim nalazima i zaključcima.

Teme obrađivane u medijima

Općenito o Sudu

24 %

39 %

Tematska izvješća

37 %

Učinkovito i djelotvorno korištenje
sredstava
Sud procjenjuje učinkovitost i djelotvornost korištenja svojih resursa u pogledu njihove sposobnosti
provedbe programa rada, obavlja pravovremene
revizije i osigurava stručnost svog osoblja.

Provedba godišnjeg programa rada Suda za 2013. godinu.
100 %

100 %

100 %

100 %

Posebna
godišnja
izvješća

Drugi
zadatci

80 %

90 %

70 %

60 %
40 %
20 %
0%

Godišnja
izvješća

2013. godine Sud je izbrojao preko 1 300 internet‑
skih članaka vezanih za tematska izvješća, godišnje
izvješće za 2012. godinu i općenito za samu instituciju. Ukupno 76 % članaka bilo je vezano za revizijska
izvješća Suda, dok se ostatak bavio općenitim temama vezanima za instituciju.

Tematska
izvješća

Ukupno

Godišnja izvješća
za 2012. godinu

Provedba programa rada
Sud planira svoje revizije i druge zadatke svog
godišnjeg programa rada te prati napredak tijekom
godine.
2013. godine Sud je proveo 90 % svog programa
rada. Godišnja izvješća i posebna godišnja izvješća
sastavljena su kako je i planirano, no pripremljeno
je tek 70 % tematskih izvješća, djelomično zbog potrebe da se završe zadatci preostali iz 2012. godine.
Zadatci koji se ne dovrše 2013. godine prenijet će se
u 2014. godinu. Sud je nastavio s radom usmjerenim na poboljšanje točnosti svojih revizijskih planova i povećanje učinkovitosti pripreme tematskih
izvješća.

Upravljanje našom institucijom

Izrada tematskih izvješća
Kako bi imala željeni učinak, tematska izvješća Suda,
koja sadržavaju rezultate odabranih revizija, moraju
biti sastavljena na vrijeme. Posljednjih godina Sud
je uspio skratiti vrijeme potrebno za izradu svojih
revizijskih izvješća. Strategijom za razdoblje od
2013. do 2017. godine želi se ići još korak naprijed
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u tom pogledu te bi njezin utjecaj trebao biti vidljiv
tijekom nekoliko sljedećih godina.
2013. godine Sud je usvojio 19 tematskih izvješća od
čega ih je 37 % izrađeno unutar maksimalnog vremenskog roka od 18 mjeseci kojeg Sud nastoji ispoštovati.
Prosječno vrijeme izrade izvješća usvojenih 2013. godine bilo je 20 mjeseci (slično kao i 2012. godine).

Trajanje izrade tematskih izvješća usvojenih
2013. godine.
100 %
80 %
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60 %
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37 %

0%
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izjvešće
5%
Duže od 26 mjeseci

Stručna izobrazba
U skladu sa smjernicama koje je objavilo Međunarodno udruženje računovođa, Sud nastoji osigurati
u prosjeku 40 sati (5 dana) stručne izobrazbe godišnje po svakom revizoru.

Broj dana izobrazbe po revizoru.
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2013. godine revizori Suda godišnje su u prosjeku
imali 6,4 dana stručne izobrazbe (što ne uključuje
tečajeve stranih jezika). To je najveći broj otkad smo
2008. godine započeli s mjerenjem ovog pokazatelja
te ukazuje na predanost Suda osiguravanju izvrsnosti
svojeg osoblja.
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Podrška revizijskim
aktivnostima
Ljudski resursi

Zapošljavanje
Osoblje suda ima široku paletu akademskog i stručnog iskustva te se kvaliteta njihovog rada i predanost odražavaju u rezultatima rada institucije.
Politika zapošljavanja na Sudu slijedi opća načela
i uvjete zapošljavanja u institucijama EU‑a, a zaposlenici obuhvaćaju i stalne javne službenike i osoblje
s ugovorima na određeno vrijeme. Javne natječaje
za radna mjesta na Sudu organizira Europski ured za
odabir osoblja (EPSO).

Raspodjela osoblja
Kao odgovor na tešku gospodarsku situaciju u Europskoj uniji i u kontekstu tadašnje reforme Pravilnika
o osoblju EU‑a proračunsko tijelo i Komisija 2011. godine pozvali su institucije EU‑a da u razdoblju od
2013. do 2017. godine smanje broj zaposlenih za 5 %.
Stoga je broj slobodnih radnih mjesta 2013. godine
smanjen s 900 (uključujući 13 dodatnih radnih mjesta
predviđenih nakon ulaska Hrvatske u EU) na 891 dužnosnika i privremenog osoblja (što ne uključuje članove Suda, ugovorno osoblje, nacionalne stručnjake
upućene na rad u instituciji i stažiste). Od toga broja
576 zaposlenika radi u revizijskim sudskim vijećima
(uključujući i 120 zaposlenika u uredima članova
Suda). Detaljnije informacije nalaze se u tablici.

2013. godine održani su dodatni postupci odabira za
zapošljavanje privremenog osoblja (revizori u razredima AD6 i AD10 i financijski stručnjak u razredu
AD13) i jednog voditelja odjela. Sud je omogućio
i pripravnički staž za 91 diplomanta u trajanju od tri
do pet mjeseci.
U 2013. godini Sud je zaposlio 80 službenika: 31 dužnosnika, 28 privremenih službenika i 21 ugovornih
službenika. Sud je zabilježio osobit uspjeh u zapošljavanju novog osoblja na revizorskim radnim mjestima. Broj slobodnih radnih mjesta od 2011. godine iznosi otprilike 3 %.

Radi ispunjavanja cilja što boljeg korištenja resursa,
u 2013. godini i dalje se radilo na većoj učinkovitosti
svih aktivnosti, i to pojednostavnjenjem postupaka. Gdje god je to bilo moguće, nerevizorska radna
mjesta koja su oslobođena povećanjem učinkovitosti
preraspodijeljena su na revizijska radna mjesta. Tako
se od 2008. godine broj revizorskih radnih mjesta
povećao za 15 %, dok se ukupni broj radnih mjesta
na Sudu u istom razdoblju povećao za samo 4 %.

Broj osoblja Suda na aktivnim radnim mjestima na dan 31. prosinca

2008. g.

2009. g.

2010. g.

2011. g.

2012. g.

2013. g.

Revizija

501

525

557

564

573

576

Prevođenje

163

163

151

148

143

147

Administracija

173

171

157

148

139

137

Predsjedništvo

20

21

24

27

32

31

857

880

889

887

887

891

Ukupno
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Ravnomjerna zastupljenost spolova

Sud je, zahvaljujući postupnom povećanju udjela
žena tijekom godina, postigao podjednaku zastupljenost muškaraca i žena među svojim osobljem.

Sud, kao i ostale institucije EU‑a, provodi politiku
jednakih prilika u upravljanju ljudskim resursima
i zapošljavanju.

Ravnomjerna zastupljenost spolova
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No, slično kao i prethodnih godina, od 70 ravnatelja
i voditelja odjela, njih 21 (30%) su žene. Većina žena
na takvim radnim mjestima zaposlena je u Upravi za
prevođenje te u administrativnim odjelima. Na kraju
2012. godine Sud je usvojio Akcijski plan za pružanje
jednakih prilika kako bi se postigla veća ravnoteža
na svim razinama. Tablice u nastavku prikazuju omjer

Asistenti
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muškaraca i žena prema razini odgovornosti na dan
31. prosinca 2013. godine. Udio žena na razini AD je
u porastu. Uslijed najnovijih kampanja zapošljavanja,
48 % ukupnog broja zaposlenika u razredima od AD5
pa do AD8 su žene (što je porast u odnosu na 43 % iz
2009. godine).
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Dobni profil
Dobni profil aktivnog osoblja na dan 31. prosinca
2013. ukazuje na to da nešto više od 55 % zaposlenika Suda ima 44 godine ili manje.

20-24
25-29

Gotovo 40% ravnatelja i voditelja odjela imaju
55 godina ili više. Zbog toga će u narednih pet do
deset godina doći do velikih promjena među višim
rukovoditeljima.

0,2 %
3,2 %
12,5 %

30-34

20,8 %

35-39

18,4 %
18,7 %

40-44
45-49

13,3 %
9,2 %

50-54
55-59

3,4 %

60-64
65+

0,2 %

Stručna izobrazba

Prevođenje

Osoblje Suda mora se stalno stručno usavršavati
kako bi zaposlenici bili upućeni u novosti vezane za
struku i razvijali nove vještine. Osim toga, revizorsko
okruženje na Sudu zbog svoje specifične prirode
nalaže da zaposlenici dobro poznaju strane jezike.

Prevođenje je djelatnost kojom se pruža potpora reviziji i koja Sudu omogućuje da ostvari svoju
misiju i komunikacijske ciljeve. 2013. godine ukupna
količina prevedenog materijala dosegla je rekordnih
186 699 stranica, što je 18 % više nego 2012. godine.
Više od 99 % prijevoda dovršeno je na vrijeme.

2013. godine osoblje Suda u prosjeku je prisustvovalo na 9,6 dana stručne izobrazbe (11,8 dana za revizore). Tečajevi stranih jezika predstavljaju 46 % od toga
broja u odnosu na 52 % iz 2012. godine.
2013. godine proširen je sadržaj izobrazbe te su
osmišljeni novi tečajevi usmjereni na revizijske
prioritete, uključujući i određeni broj edukacija
o temama vezanima za financijsko i gospodarsko
upravljanje (poseban prioritet za strateško razdoblje
od 2013. do 2017. godine).

Sud je 2013. godine u iščekivanju pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji zaposlio prevoditeljski
tim za hrvatski jezik.
Uprava za prevođenje također je 29 puta pružila
lingvističku potporu revizorima koji su putovali na
misije (ukupno 31 tjedan), ali i tijekom daljnjih fazi
sastavljanja revizijskih izvješća.

Podrška revizijskim aktivnostima
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Potpora je pružena i radnim skupinama Intosaija,
kao i za druge posebne potrebe vezane za revizijsku
djelatnost Suda. 2013. godine Uprava za prevođenje
uvela je računalno potpomognuti alat za prevođenje
nove generacije naziva Studio. Uprava je također bila
aktivni sudionik na međuinstitucionalnim i međunarodnim strukovnim forumima.

Ove su se razvojne promjene uvele istodobno s jačanjem sigurnosti operacija i mehanizama za osiguravanje kontinuiteta poslovanja kako bi se zajamčila
potrebna dostupnost i kvaliteta svih informatičkih
usluga Suda, kao i s modernizacijom ključnih informatičkih sastavnica (npr. prelazak na Windows 7
i Office 2010).

Informacijska tehnologija

Administracija i oprema

Informacijska tehnologija (IT) Sudu je ključna za
najbolje moguće korištenje stručnog znanja i istodobno jačanje njegove djelotvornosti i učinkovitosti.
2013. godine, osim što se uspješno preselio u novu
zgradu K3, Sud je:

Uprava za financije i podršku ima dvostruku ulogu:

••povećao ulaganje u upravljanje znanjem:

dovršena je i postepeno puštena u rad važna
inačica novog alata za potporu reviziji (Assyst2).
Pokrenut je i projekt sustava upravljanja revizijama kako bi se poboljšalo planiranje i sposobnost
upravljanja resursima. Razrađena je baza podataka koja predstavlja jezgru društvene mreže institucije - ključan element razmjene i širenja znanja
te je pušten u rad novi alat za pretraživanje;

••nastavio poticati mobilnost: završena je kam-

panja „prijenosno računalo za svakoga”, zajedno
s uvođenjem bežičnog interneta u svim zgradama, u skladu s nastojanjem da se osigura mobilnije radno mjesto. U zgradama K1 i K2 mrežna
glasovna i podatkovna infrastruktura nadograđena je da bude u skladu s novim standardom
zgrade K3 čime se omogućila jedinstvena komunikacija diljem institucije;

••modernizirao ključni informacijski sustav:

dovršena je nova internetska stranica Suda za
bolju dostupnost informacija i publikacija i novi
intranet za olakšavanje protoka informacija unutar institucije. Uveden je novi sustav ocjenjivanja
osoblja kao jedan od elemenata pojednostavnjenja važnih poslovnih procesa.

(a) pružiti prikladne resurse i usluge te pomoći Europskom revizorskom sudu u ispunjavaju njegove misije i ostvarenju njegovih ciljeva; i
(b) osigurati da su omogućena sva potrebna financijska sredstva i uspostavljene sve unutarnje kontrole i računovodstveni mehanizmi za pružanje
potpore aktivnostima Suda. 2013. godine Uprava
je nastavila s radom usmjerenim na daljnje
poboljšanje učinkovitosti i ekonomičnosti svojih
aktivnosti.
Do travnja 2013. godine sve osoblje Suda preselilo
se iz drugih zgrada u svoje urede na novoj lokaciji te
je, po prvi puta u mnogo godina, sve osoblje sada
okupljeno pod istim krovom.
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Financijske
informacije
Sud se financira iz općeg proračuna Europske unije.
Proračun Suda predstavlja oko 0,095 % ukupne
potrošnje EU‑a i 1,62 % ukupne administrativne
potrošnje.

Na iznos plaćanja za poglavlje 20. (nekretnine, npr.
zgrade) utjecala je izgradnja drugog aneksa zgrade
Europskog revizorskog suda, zgrade K3.

U 2013. godini ukupna stopa izvršenja proračuna
iznosila je 92 %. Za glavu 1. ta je stopa iznosila 92 %
s najnižim postotkom (91 %) u poglavlju 12. (dužnosnici i privremeno osoblje). Prosječna stopa izvršenja
proračuna za glavu 2. iznosila je 96 %.

Izvršenje proračuna za 2013. godinu
FINANCIJSKA GODINA 2013.

(A) Konačna
odobrena
sredstva

(B)
Obveze

% iskorištenosti
(B)/(A)

Glava 1.: Zaposlenici institucije

Plaćanja

€ 000

10 - Članovi institucije

14 616

13 612

93 %

13 431

12 - Dužnosnici i privremeno osoblje

97 772

89 312

91 %

89 306

14 - Ostalo osoblje i vanjske usluge

4 366

4 034

92 %

3 984

162 - Službena putovanja

3 700

3 510

95 %

2 713

161 + 163 + 165 - Ostali rashodi vezani za osobe
zaposlene u instituciji

2 758

2 709

98 %

1 996

123 212

113 177

92 %

111 430

20 - Nekretnine

7 335

7 135

97 %

3 256

210 - Informacijska tehnologija i telekomunikacije

7 197

7 195

99 %

3 326

212 + 214 + 216 - Pokretnine i popratni troškovi

1 160

1 094

94 %

775

23 - Tekući administrativni rashodi

563

532

94 %

407

25 - Sastanci, konferencije

768

658

86 %

455

27 - Informiranje i izdavaštvo

2 526

2 120

84 %

1 221

19 549

18 734

96 %

9 440

142 761

131 911

92 %

120 870

Ukupno glava 1.:
Glava 2.: Zgrade, pokretnine, oprema i razni troškovi
poslovanja

Ukupno glava 2.:
Ukupno Europski revizorski sud
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Završna rata plaćanja za ovaj projekt u iznosu od
3 milijuna eura bila je uključena u proračun za
2013. godinu; ovaj je iznos rezerviran i djelomično
isplaćen 2013. godine.

Odobrena će se proračunska sredstva iskoristiti
u skladu s prijedlogom koji je Sud podnio Europskom
parlamentu i Vijeću 2008. godine.

Ostatak odobrenih proračunskih sredstava za objekt
K3 prenesen je u 2014. godinu za pokrivanje ugovora
koje je voditelj projekta u ime Suda sklopio s građevinskim poduzećima.

Proračun za 2014. godinu
Proračun za 2014. godinu predstavlja smanjenje od
6 % u odnosu na 2013. godinu. To uključuje i smanjenje odobrenih sredstava za projekt izgradnje
zgrade K3.

Proračun za 2014. godinu
2014
€ 000

2013
€ 000

10 - Članovi institucije

15 175

14 566

12 - Dužnosnici i privremeno osoblje

93 180

97 772

14 - Ostalo osoblje i vanjske usluge

4 096

4 176

162 - Službena putovanja

3 700

3 700

161 + 163 + 165 - Ostali rashodi vezani za osobe
zaposlene u instituciji

2 612

2 728

118 763

122 942

PRORAČUN
Glava 1.: Zaposlenici institucije

Ukupno glava 1.:

Glava 2.: Zgrade, pokretnine, oprema i razni troškovi poslovanja
20 - Nekretnine

3 350

8 327

210 - Informacijska tehnologija i telekomunikacije

7 110

7 197

212 + 214 + 216 - Pokretnine i popratni troškovi

808

830

23 - Tekući administrativni rashodi

438

413

25 - Sastanci, konferencije

768

768

27 - Informiranje i izdavaštvo

2 261

2 284

14 735

19 819

133 498

142 761

Ukupno glava 2.:
Ukupno Europski revizorski sud
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Revizija
i odgovornost
Unutarnja revizija Suda
Unutarnji revizor savjetuje Sud o postupanju u rizičnim situacijama, i to donošenjem mišljenja o kvaliteti sustava za upravljanje i kontrolnih sustava, kao
i iznošenjem preporuka s ciljem poboljšanja provedbe operacija i promicanja dobrog financijskog
upravljanja. Nadalje unutarnji revizor pruža potporu
radu vanjskih revizora čija je zadaća potvrditi računovodstvenu dokumentaciju Suda. Unutarnji revizor
izvijestio je Sud o revizijama obavljenima 2013. godine, kao i o nalazima, iznesenim preporukama
i postupanjima po tim preporukama. Isto tako, Sud
svake godine izvješćuje Europski parlament i Vijeće
o rezultatima aktivnosti unutarnje revizije.

Vanjska revizija Suda
Neovisni vanjski revizor revidira godišnju računovodstvenu dokumentaciju Suda. Time Sud na vlastitom
primjeru pokazuje da primjenjuje ista načela tran‑
sparentnosti i odgovornosti na sebe kao i na svoje
revizijske subjekte.
Izvješće vanjskog revizora - PricewaterhouseCo‑
opers Sàrl - o računovodstvenoj dokumentaciji
Suda za financijsku godinu 2012. objavljeno je
4. listopada 2013. godine3.

3 SL C 288, 4.10.2013.

Mišljenja vanjskog revizora –
financijska godina 2012.
Vezano za financijske izvještaje:
Prema našem mišljenju, financijski izvještaji istinito
i pošteno prikazuju financijsko stanje Europskog
revizorskog suda na dan 31. prosinca 2012. godine te
njegovu financijsku uspješnost i novčane tokove za
tu dovršenu godinu u skladu s odredbama Uredbe
Vijeća (EZ, Euratom) br. 966/2012 od 25. listopada
2012. godine o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Unije i Delegirane uredbe
Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012.
o pravilima za primjenu Financijske uredbe.

Vezano za korištenje resursa i kontrolnih
postupaka:
Na temelju obavljenog rada koji je opisan u ovom izvješću, nismo opazili ništa zbog čega bismo pomislili
da u svim značajnim vidovima i na temelju prethodno opisanih kriterija:

••resursi dodijeljeni Sudu nisu iskorišteni u svrhu
za koju su bili namijenjeni;

••postojeći kontrolni postupci ne daju potrebna

jamstva vezana za usklađenost financijskog poslovanja s važećim propisima i zakonima.

Izjava dužnosnika za
ovjeravanje na osnovi
delegiranja
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Ja, niže potpisani glavni tajnik Europskog revizorskog suda, u svojstvu dužnosnika za ovjeravanje,
izjavljujem:

••da su informacije u ovom izvješću istinite i točne; te
••da imam razumno jamstvo da:
-	su sredstva namijenjena za aktivnosti opisane u ovom izvješću iskorištena u svrhu za koju su bila
namijenjena i da su u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja,
-	postojeći kontrolni postupci daju sva potrebna jamstva vezana za zakonitost i pravilnost transakcija
iz računovodstvene dokumentacije te da osiguravaju odgovarajuće postupanje u slučaju optužbi ili
sumnji na prijevaru, te
- da su troškovi i koristi kontrola bili prikladni.

Ovo se jamstvo temelji na mojoj prosudbi i informacijama koje su mi dostupne, kao što su izvješća i izjave
dužnosnika za ovjeravanje na osnovi daljnjeg delegiranja ovlasti, izvješća unutarnjeg revizora i izvješća
vanjskog revizora za prethodne financijske godine.

Potvrđujem da nemam saznanja ni o čemu što nije navedeno u ovom izvješću, a što bi moglo naštetiti
interesima ove institucije.

Luxembourg, 11. ožujka 2014.

Eduardo Ruiz García
Glavni tajnik
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