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Tko smo

Što radimo

Europski revizorski sud (Sud) neovisni je vanjski revizor Europske unije sa sjedištem u Luxembourgu. Naša
institucija broji 28 članova, po jednog iz svake države
članice EU-a. Zapošljavamo oko 900 stručnjaka i administrativnog osoblja iz svih zemalja EU-a. Od osnutka
naše institucije 1977. godine naglasak u našem radu
stavljamo na poboljšanje načina na koji se upravlja
financijama EU-a i na koji se one prikazuju u računovodstvenoj dokumentaciji.

Provjeravamo jesu li sredstva EU-a točno prikazana
u računovodstvenoj dokumentaciji, prikupljaju li se
i troše u skladu s važećim pravilima i propisima, kao
i ostvaruje li se njima odgovarajuća vrijednost za uloženi novac. Upozoravamo na rizike, pružamo jamstva
i dajemo smjernice donositeljima politika EU-a o tome
kako poboljšati upravljanje javnim financijama te
vodimo računa o tome da građani EU-a znaju kako se
troši njihov novac. Svojim revizijama i drugim radom
doprinosimo jačanju demokratskog legitimiteta i održivosti Europske unije.

Poslovne zgrade Suda u Luxembourgu.
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upravljanju. Osim toga, tijekom godine izdali smo i osam
mišljenja o novim ili izmijenjenim zakonskim aktima EU-a
koji imaju znatan financijski učinak, uključujući mišljenje o uredbi o osnivanju Europskog fonda za strateška
ulaganja.

Poštovani čitatelju,
naše izvješće o radu za 2015. odnosi se na godinu u kojoj
se Europska unija još jednom suočila s velikim izazovima
i svjedočila znatnim razvojnim promjenama u upravljanju
na razini Unije, kao i promjenama u politikama i financijskom upravljanju, uključujući osnivanje Europskog fonda
za strateška ulaganja (EFSU) i jedinstvenog sanacijskog
mehanizma za banke u europodručju. Uslijed takvih
razvojnih promjena naša je institucija preuzela nove
revizijske odgovornosti.
Tijekom 2015. godine nastavili smo s revizijom aktivnosti institucija i drugih tijela EU-a, kao i sredstava EU-a
dodijeljenih državama članicama, zemljama koje nisu
države članice EU-a, međunarodnim organizacijama
i drugim stranama. U skladu s obvezama predviđenima
Ugovorom, objavili smo godišnja izvješća o proračunu
EU-a i europskim razvojnim fondovima, kao i posebna
godišnja izvješća o računovodstvenoj dokumentaciji više
od 50 agencija i drugih tijela. Objavili smo i 25 tematskih
izvješća o nizu različitih tema. Kratki prikaz nalaza tih
izvješća nalazi se u nastavku ovog dokumenta. Istaknuli
bismo dva takva izvješća: jedno o sustavu trgovanja
emisijama, u kojem se jasno vidi da naš rad ne obuhvaća
samo pitanja financijske prirode, te drugo o financijskoj
pomoći zemljama u poteškoćama, koje je dio novog
niza tematskih izvješća o financijskom i gospodarskom

Kako bi naš rad imao željeni učinak, ključno je da našim
dionicima na razini EU-a i nacionalnoj razini prenosimo
poruke o nalazima tog rada. Tijekom godine dodatno
smo poboljšali suradnju s Europskim parlamentom
i Vijećem Europske unije, našim ključnim partnerima
u jamčenju odgovornosti EU-a. Rezultate našeg rada
predstavljamo sve većem broju specijaliziranih odbora
tih institucija te smo pri planiranju budućeg rada vodili
računa o njihovim primjedbama. Nadalje, naši članovi
obavili su posjete na visokoj razini različitim državama
članicama kako bi se ojačalo partnerstvo s nadležnim
tijelima, parlamentima i revizijskim institucijama država
članica. Tijekom 2015. godine organizirali smo dvije važne konferencije: jednu o energetskoj sigurnosti EU-a, koja
je održana u Bruxellesu, a drugu o budućnosti razvojne
pomoći u kontekstu usvajanja novih ciljeva UN-a za održivi razvoj, koja je održana u Luxembourgu.
Pokrenuli smo i važnu unutarnju reformu kako bismo
omogućili da naša institucija bolje obavlja svoje zadaće
u promjenjivom kontekstu Europske unije. U ovom izvješću ističemo važne promjene koje smo uveli u pogledu
načina na koji upravljamo našim odnosima s dionicima,
našim revizijama i našim resursima. U njemu pružamo
i ključne informacije o upravljanju osobljem, financijama
i uspješnosti tijekom prošle godine, o rezultatima unutarnjih i vanjskih revizija koje smo obavili tijekom prošle
godine te o posljednjem postupku davanja razrješnice.
Nadam se da ćete u ovom izvješću pronaći korisne
i zanimljive informacije o našim aktivnostima koje smo
2015. godine proveli u svrhu ispunjavanja naše misije,
a to je poboljšati financijsko upravljanje EU-om, promicati odgovornost i transparentnost te štititi financijske
interese građana EU-a.

Vítor Manuel da Silva Caldeira
Predsjednik
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Kratki pregled za
2015. godinu
Naše aktivnosti

Upravljanje našom institucijom

••

••

••

••

••

••

Godišnja izvješća o proračunu EU-a i o europskim
razvojnim fondovima za financijsku godinu 2014.,
koja prvenstveno sadržavaju mišljenja i rezultate
u vezi s izjavom o jamstvu.
Pedeset i dva posebna godišnja izvješća u kojima
Sud iznosi mišljenje nakon obavljene financijske revizije svake pojedine agencije i tijela sa sjedištima
diljem Unije, uključujući i dva sažeta izvješća.
Dvadeset i pet tematskih izvješća o posebnim
temama u vezi s upravljanjem i proračunskim
područjima, kao što su sustav trgovanja emisijama,
programi zapošljavanja mladih i pomoć tijekom
financijske krize.
Osam mišljenja o novim ili ažuriranim zakonima
EU-a i drugim odlukama koje imaju učinak na
financijsko upravljanje, koja su se primjerice odnosila na prijedlog uredbe o osnivanju Europskog
fonda za strateška ulaganja ili na izmjenu uredbe
o osnivanju jedinstvenog sanacijskog odbora.
Sastanci, seminari i konferencije s našim dionicima, uključujući dvije konferencije na visokoj razini o odgovornosti EU-a, jednu o sigurnosti opskrbe
energijom, a drugu o budućnosti razvojne pomoći.

Poslovne zgrade Suda u Luxembourgu.

••

••
••

Pokrenuli smo unutarnju reformu čiji je cilj pospješiti naše revizijske postupke i postupke izvješćivanja te postići veću fleksibilnost u upravljanju našim
resursima.
Ostvarili smo znatan napredak u integriranju
informacijskih sustava za upravljanje revizijama
i njihovo dokumentiranje te smo se usredotočili na
omogućavanje pristupa informacijama povezanima s revizijom s pomoću mobilnih uređaja.
Imenovana je nova članica Suda, Bettina Jakobsen
iz Danske.
Nastavili smo s provedbom politike jednakih
prilika u postupcima zapošljavanja i upravljanju
ljudskim resursima.

Naše aktivnosti

Revizije
Naša revizijska izvješća i mišljenja ključna su karika u lancu odgovornosti EU-a jer se upotrebljavaju za pozivanje
na odgovornost onih koji su nadležni za upravljanje
proračunom EU-a, posebice u okviru godišnjeg postupka davanja razrješnice. To se prvenstveno odnosi na
Europsku komisiju, ali i na druge institucije i tijela EU-a.
Države članice također igraju važnu ulogu u područjima
pod podijeljenim upravljanjem kao što su rashodovna
područja poljoprivrede i kohezije.
Naše tri glavne vrste publikacija su:

••

••

••

godišnja izvješća koja uglavnom sadržavaju
rezultate financijske revizije i revizije usklađenosti
proračuna Europske unije i europskih razvojnih
fondova (ERF-ova), ali i informacije o proračunskom
upravljanju i uspješnosti. Povrh toga, odvojeno se
objavljuju i posebna godišnja izvješća o agencijama, decentraliziranim tijelima i zajedničkim
poduzećima EU-a;
tematska izvješća, u kojima se prikazuju rezultati
odabranih revizija uspješnosti i usklađenosti određenih rashodovnih područja ili područja politika, ili
pitanja u vezi s proračunom ili upravljanjem;
mišljenja o novim ili ažuriranim zakonskim aktima
s učinkom na financijsko upravljanje, kao i druge
publikacije temeljene na pregledima koje Sud
objavljuje ili na zahtjev drugih institucija ili na
vlastitu inicijativu.

Cilj nam je upravljati našim resursima na način da
zajamčimo odgovarajuću ravnotežu između različitih
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aktivnosti, istodobno ostvarujući dobre rezultate i obuhvaćajući različita područja proračuna EU-a. Tijekom
2015. godine znatan dio naših resursa bio je posvećen
pripremi godišnjih izjava o jamstvu koje dajemo u našim
godišnjim izvješćima. Radom obavljenim u vezi s izjavom
o jamstvu obuhvaćena su dva aspekta o kojima smo
u skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije
obvezni pružiti godišnje mišljenje, a to su pouzdanost
računovodstvene dokumentacije i zakonitost i pravilnost
povezanih transakcija. Kada je to moguće, uzimamo
u obzir rezultate rada drugih revizora, kao i jamstva uprave u obliku godišnjih izvješća o radu za koja su zaduženi
ravnatelji glavnih uprava Komisije (vidjeti odjeljak o reviziji agencija EU-a, str. 14.).
Povrh zakonski obveznih revizija, odabiremo i posebna
rashodovna područja ili područja politika, i to na temelju
kriterija kao što su rizik od nepravilnosti ili slabe uspješnosti te potencijal za poboljšanje i javni interes. Takve
teme odabiremo potpuno neovisno pri čemu vodimo
računa o mišljenjima naših dionika. Tijekom 2015. godine
objavili smo 25 tematskih izvješća, uglavnom na temelju
naših revizija uspješnosti. Sažetci tih izvješća prikazani su
u ovom izvješću (str. 15.–33.) po naslovima višegodišnjeg
financijskog okvira (VFO), sedmogodišnjeg proračuna
EU-a za razdoblje 2014.–2020.
Pozvani smo i da izrazimo mišljenje o novim ili ažuriranim
zakonskim aktima koji imaju financijski učinak. Tijekom
2015. godine objavili smo osam izvješća o prijedlozima
novih ili izmijenjenih pravila i propisa (str. 34.). Izdvajamo
mišljenje o Europskom fondu za strateška ulaganja kako
bismo dali primjer teme i učinka naših mišljenja.
Sva naša izvješća i mišljenja dostupna su na našim internetskim stranicama (eca.europa.eu).
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Revizijska izvješća i mišljenja 2013.–2015.
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Revizijski posjeti 2015. godine
Iako se većina revizijskih aktivnosti obavlja u našem sjedištu u Luxembourgu, revizori su također posjetili nadležna
tijela država članica, druge korisnike sredstava EU-a unutar i izvan granica EU-a – uključujući organizacije uključene u obradu sredstava EU-a, kao što su područni uredi
Europske investicijske banke u Keniji i Ugandi – te druge
institucije, agencije i tijela EU-a. Tijekom tih posjeta
prikupili smo izravne revizijske dokaze od subjekata koji
su uključeni u obradu, prikupljanje i isplaćivanje sredstava EU-a te upravljanje tim sredstvima, kao i od krajnjih
korisnika koji su ta sredstva primili.
Naši revizorski timovi obično se sastoje od dva ili tri revizora, a trajanje posjeta kreće se od svega nekoliko dana
pa do nekoliko tjedana. Učestalost i intenzitet revizijskog rada u pojedinim državama članicama i zemljama
korisnicama sredstava ovisi o vrsti revizije i, u određenim
slučajevima, o vrstama transakcija koje smo uzorkovali.
Broj revizijskih posjeta stoga se razlikuje od zemlje do
zemlje i iz godine u godinu. Naši revizijski posjeti u EU-u
često se organiziraju u suradnji s vrhovnim revizijskim
institucijama predmetnih država članica.
Revizori Suda proveli su 2015. godine 4 310 dana na
terenu, u državama članicama i izvan EU-a, tijekom kojih
su prikupljali dokaze za godišnja izvješća i odabrane

revizijske zadatke (tematska izvješća). Povrh toga,
znatnu količinu vremena proveli su u institucijama EU-a
u Bruxellesu i Luxembourgu, kao i u decentraliziranim
agencijama i tijelima u cijelom EU-u. Naši revizori proveli
su manje dana na terenu nego 2014. godine. To je rezultat učinkovitijih radnih metoda i veće uporabe tehnologije, primjerice sustava za sigurnu razmjenu podataka
i dokumenata ili videokonferencija.

Otkrivanje prijevara
Iako svrha naših revizija nije otkrivati prijevare, naišli smo
na određeni broj slučajeva u kojima postoji sumnja da
su provedene nepravilne aktivnosti ili da je počinjena
prijevara. U borbi protiv prijevara povezanih s proračunom EU-a naša institucija surađuje s Europskim uredom
za borbu protiv prijevara (OLAF). OLAF-u prijavljujemo
svaku sumnju na prijevaru, korupciju ili bilo koju drugu
nezakonitu radnju otkrivenu tijekom naših revizija, a koja
je štetna za financijske interese EU-a. Takve slučajeve
preuzima i po njima dalje postupa OLAF, koji odlučuje
o pokretanju eventualne istrage i koji, u skladu s potrebama, surađuje s nadležnim tijelima država članica. Tijekom
2015. godine OLAF-u smo prijavili 27 takvih slučajeva
u kojima postoji sumnja na prijevaru (2014. prijavljeno je
16 slučajeva) i na koje smo naišli obavljajući revizije u svrhu davanja izjave o jamstvu za financijske godine 2014.
i 2015. i druge revizijske zadatke.
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Broj dana provedenih u reviziji na terenu 2015.
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Godišnja izvješća za 2014. godinu
Tijekom 2015. godine većina naših aktivnosti povezanih
s financijskom revizijom i revizijom usklađenosti bila
je posvećena ispitivanju izvršenja proračuna EU-a za
2014. godinu, uključujući ispitivanje otprilike 1 200 transakcija iz različitih rashodovnih područja. Na temelju toga
sastavljeno je godišnje izvješće za 2014. godinu koje je
objavljeno 10. studenoga 2015. i detaljno predstavljeno
našim glavnim dionicima poput Europskog parlamenta
i njegova Odbora za proračunski nadzor, Vijeća Europske
unije (u sastavu Vijeća za gospodarske i financijske poslove), nacionalnih parlamenata i vlada, ali i medija.
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Izmijenili smo strukturu našeg godišnjeg izvješća za
2014. godinu kako bismo ga učinili korisnijim za naše
čitatelje. Poglavlja su sada u skladu s naslovima višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014.–2020.
Najvažniji dio izvješća i dalje je izjava o jamstvu, u kojoj
izražavamo mišljenje o mjeri u kojoj je godišnja računovodstvena dokumentacija EU-a pouzdana te u kojoj su
transakcije povezane s prihodima i rashodima usklađene
s pravilima. Osim toga, posebno smo ispitali svako od
većih područja djelovanja EU-a te pružili više informacija
o proračunskom i financijskom upravljanju. Uključili smo
i informacije o uspješnosti proračuna EU-a te o izvješćivanju Komisije o uspješnosti, posebice u pogledu napretka
prema ostvarenju ciljeva strategije Europa 2020.

Glavni je cilj našeg godišnjeg izvješća predstaviti nalaze
i zaključke koji mogu pomoći Europskom parlamentu,
Vijeću i građanima da procijene kvalitetu financijskog
upravljanja EU-om. U izvješću za 2014. godinu pružili smo
jamstvo o načinu na koji su se sredstva EU-a upotrebljavala tijekom godine te smo istaknuli područja koja su bila
izložena najvećem riziku od nepravilne potrošnje. Analizirali smo i zašto je došlo do pojave pogrešaka te iznijeli
korisne i isplative preporuke za poboljšanje.

Rashodi EU-a 2014.
iznosili su

142,5 milijardi eura
= približno 300 eura
po građaninu

Predsjednik Suda Vítor Caldeira predstavlja godišnje izvješće za
2014. godinu Europskom parlamentu.

Naše aktivnosti

Ključne poruke godišnjeg izvješća za
2014. godinu

Sud poziva na novi pristup
ulaganju i potrošnji sredstava
EU-a
 Računovodstvena dokumentacija
EU-a za 2014. godinu odobrena je i ocijenjena
pouzdanom.
 Prihodi za 2014. godinu bili su zakoniti i pravilni.
 U plaćanjima za 2014. godinu postojale su značajne pogreške.

Zaključci i preporuke
 Računovodstvena dokumentacija EU-a za
2014. godinu pravilno je sastavljena u skladu
s međunarodnim standardima i pružala je istinit
i vjeran prikaz. Stoga smo ponovno bili u mogućnosti dati bezuvjetno mišljenje o njezinoj pouzdanosti. Međutim, dali smo nepovoljno mišljenje
o pravilnosti plaćanja.
 Procijenjena stopa pogreške, kojom se mjeri
razina nepravilnosti, za 2014. godinu iznosi 4,4 %,
što je slično vrijednosti za 2013. godinu (4,5 %), te
je time i dalje iznad praga značajnosti od 2 %.
 Za rashode pod podijeljenim upravljanjem s državama članicama i rashode kojima izravno upravlja
Komisija utvrdili smo istu procijenjenu stopu
pogreške (4,6 %). Najviše stope pogreške utvrdili
smo u rashodima u sklopu „gospodarske, socijalne
i teritorijalne kohezije” (5,7 %) i „konkurentnosti za
rast i zapošljavanje” (5,6 %). Najniža procijenjena
stopa pogreške (0,5 %) utvrđena je u administrativnim rashodima.
 Postoji jasna veza između vrste rashoda i stopa
pogrešaka. Procijenjena stopa pogreške koju smo
utvrdili za programe nadoknade troškova (5,5 %),
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kojima EU nadoknađuje prihvatljive troškove za
prihvatljive aktivnosti na temelju prijava troškova
koje podnose korisnici, dvostruko je veća od stope
za programe za isplatu materijalnih prava (2,7 %),
u okviru kojih se plaćanja provode na temelju
ispunjenja uvjeta, a ne kao nadoknada troškova.
 Korektivne mjere koje su poduzimala nadležna
tijela država članica i Komisija imale su pozitivan
učinak na procijenjenu stopu pogreške. Bez takvih
mjera ukupna bi procijenjena stopa pogreške
iznosila 5,5 %. Postoji dodatan prostor za poboljšanje procjene rizika i učinka korektivnih mjera
koju provodi Komisija.
 Da su Komisija, tijela država članica ili neovisni
revizori upotrijebili sve informacije koje su im bile
dostupne, mogli su spriječiti ili otkriti i ispraviti
znatan dio pogrešaka prije njihova nastajanja.
 Iznosi koje treba platiti u tekućoj i nadolazećim
godinama i dalje su vrlo visoki. Nužno je da Komisija poduzme mjere za rješavanje tog postojanog
problema. U nekim državama članicama zaostala
neiskorištena sredstva čine znatan udio u ukupnim državnim rashodima.
 Razdoblje desetogodišnje strategije Europa 2020.
nije usklađeno sa sedmogodišnjim proračunskim
ciklusima EU-a (2007.–2013. i 2014.–2020.). Države
članice u sporazumima o partnerstvu i programima ne pridaju dovoljno pozornosti postignućima
strategije Europa 2020. Oba navedena problema
ograničavaju sposobnost Komisije da prati i izvješćuje o uspješnosti i doprinosu proračuna EU-a
strategiji Europa 2020.
 Nadolazeće srednjoročno preispitivanje višegodišnjeg financijskog okvira 2014.–2020. ključna je
točka u upravljanju rashodima EU-a. Važno je da
Komisija što je prije moguće analizira područja
u kojima se postojano utvrđuje visoka stopa pogreške i procijeni mogućnosti za smanjenje broja
pogrešaka, stavljajući istodobno jači naglasak na
uspješnost u vezi s rashodima.
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Rezultati ispitivanja transakcija za 2014. po rashodovnim područjima EU-a

Rashodovno područje

Revizijski
zaključak

Iznos nad kojim je obavljena revizija i procijenjena stopa pogreške

3,6 %

57,5 milijardi eura

Prirodni resursi
Gospodarska, socijalna
i teritorijalna kohezija

5,7 %

55,7 milijardi eura

Konkurentnost za rast
i zapošljavanje

13,0 milijardi
eura

Globalna Europa

7,4
milijarde 2,7 %
eura

Administracija

8,8
milijardi
eura
0

Postoje značajne
pogreške

5,6 %

Bez značajnih
pogrešaka

0,5 %
20

40

60
milijardi eura

Tablica je preuzeta iz dokumenta pod nazivom Sažeti prikaz revizija EU-a iz 2014. godine dostupnog na našoj
internetskoj stranici eca.europa.eu/en/euauditinbrief-2014
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Godišnje izvješće o europskim razvojnim
fondovima za 2014. godinu
 U prihodima nije bilo pogrešaka
 U plaćanjima su postojale značajne pogreške
Sredstvima ERF-ova pruža se pomoć Europske unije za
razvojnu suradnju afričkim, karipskim i pacifičkim zemljama (AKP) te prekomorskim zemljama i područjima (PZP).
ERF-ovi se financiraju sredstvima država članica, a njima
upravlja Europska komisija izvan okvira proračuna EU-a,
a u nekim slučajevima i Europska investicijska banka.
Utvrdili smo da je računovodstvena dokumentacija
ERF-ova za 2014. godinu bila pouzdana. U prihodima nije
postojala značajna razina pogreške, što nije bio slučaj i za
plaćanja, za koja je stopa pogreške procijenjena na 3,8 %.
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Kao i prethodnih godina, uočili smo nedostatke u ex ante
provjerama. Pogreške povezane s nepridržavanjem
pravila o nabavi i nepostojanjem popratnih dokumenata
za opravdanje rashoda čine gotovo dvije trećine procijenjene stope pogreške.
Naše godišnje izvješće o ERF-ovima objavljuje se zajedno
s godišnjim izvješćem o proračunu EU-a te je dostupno
na našim internetskim stranicama (eca.europa.eu).

Proračun ERF-ova za 2014. =

3,1 milijarda eura

Naše aktivnosti

Posebna godišnja izvješća za
2014. godinu
Proračuni svih agencija, tijela i zajedničkih poduzeća
EU-a 2014. godine iznosili su ukupno oko 4 milijarde eura,
odnosno otprilike 3 % proračuna EU-a za 2014. godinu.
Agencije, druga tijela i zajednička poduzeća obavljaju
posebne zadatke u ime EU-a te se njihova sjedišta nalaze
diljem Unije. Djeluju u mnogim područjima, kao što su
sigurnost, zaštita, zdravlje, istraživanje, financije, migracije i promet. Svaka agencija, tijelo i zajedničko poduzeće
ima svoju funkciju, upravni odbor, ravnatelja, osoblje
i proračun.
Tijekom 2015. godine objavili smo 52 posebna godišnja
izvješća za financijsku godinu 2014. Ona obuhvaćaju decentralizirane i izvršne agencija te druga tijela EU-a, kojih
je ukupno 41, osam europskih zajedničkih poduzeća za
istraživanja, europske škole, zajedničko poduzeće Galileo
i komunikacijsku infrastrukturu Sisnet. Osim toga, objavili
smo dva sažeta izvješća u kojima je dan pregled rezultata
naših revizija u tom području – jedno o agencijama i drugim tijelima EU-a te drugo o zajedničkim poduzećima. Ta
su sažeta izvješća predstavljena predsjedniku Europskog
parlamenta i Odboru Parlamenta za proračunski nadzor,
Vijeću za opće poslove i Odboru Vijeća za proračun.
2014. bila je prva godina u kojoj je privatna revizorska kuća obavljala reviziju nad godišnjom

Sjedište Europola, Haag, Nizozemska
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računovodstvenom dokumentacijom sve 33 decentralizirane agencije i drugih tijela. Pri oblikovanju našeg
mišljenja o toj računovodstvenoj dokumentaciji vodili
smo računa o radu i mjerama koje su revizijski subjekti
poduzeli kao odgovor na nalaze revizora. Reviziju računovodstvene dokumentacije preostalih agencija i zajedničkih poduzeća u potpunosti je obavio Sud.
Utvrdili smo da su sve agencije i druga tijela, kao i zajednička poduzeća dostavila pouzdanu računovodstvenu dokumentaciju za 2014. Njihove transakcije bile su
zakonite i pravilne, uz iznimku zajedničkog poduzeća
Artemis (za ugrađene računalne sustave), ENIAC (za
nanoelektroniku) i ECSEL (za elektroničke komponente
i sustave). Nedovoljno jamstvo u pogledu strategija Artemisa i ENIAC-a za ex post revizije dovelo je do izražavanja
uvjetnog mišljenja o tim zajedničkim poduzećima, kao i o
ECSEL-u. Općenito gledajući, agencije su dodatno poboljšale svoje postupke poduzimanjem korektivnih mjera
kao odgovor na naše primjedbe iz prijašnjih godina. Naša
posebna godišnja izvješća, zajedno s dva sažeta izvješća
s rezultatima naših revizija iz 2014. godine obavljenih nad
agencijama i drugim tijelima te zajedničkim poduzećima, dostupna su na našim internetskim stranicama (eca.
europa.eu).

52 posebna
godišnja izvješća

o agencijama,
drugim tijelima i
zajedničkim
poduzećima EU-a
sa sjedištima diljem Unije
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Tematska izvješća objavljena
2015. godine

Tijekom 2015. godine naša su tematska izvješća bila
usmjerena na teme povezane s općim ciljevima EU-a koji
se odnose na ostvarivanje dodane vrijednosti i rasta, kao
i na odgovor EU-a na globalne izazove, uključujući održivost javnih financija, okoliš i klimatske promjene.

Osim godišnjih i posebnih godišnjih izvješća tijekom
cijele godine objavljujemo i tematska izvješća u kojima
se obrađuju revizije uspješnosti i usklađenosti odabranih
proračunskih područja ili tema povezanih s upravljanjem
prema našem odabiru. Te revizijske zadatke odabiremo
i osmišljavamo tako da se postigne što veći učinak te na
taj način zajamči najbolja uporaba resursa. Našim revizijama uspješnosti često se obuhvaća nekoliko financijskih
godina te je zbog složenih predmeta takvih revizija
moguće da one potraju i duže od godine dana.

Sažetci svih 25 tematskih izvješća koje smo objavili
tijekom 2015. godine prikazani su pod odgovarajućim
naslovom VFO-a.

Glavni koraci u sklopu odabranog zadatka za reviziju uspješnosti ili usklađenosti
Objavljivanje tematskog izvješća na
23 službena jezika s odgovorima
revizijskog subjekta.

06
05
04
03
02
01

RAD NA TERENU

PLANIRANJE

USVAJANJE

ODOBRENJE

SASTAVLJANJE

OBJAVLJIVANJE

Izvješće odobrava revizijsko
vijeće Suda ili Sud u punom
sastavu.

Postupak potvrde činjenica i nalaza
u kojem sudjeluje revizijski subjekt.

Jasno i strukturirano predstavljanje glavnih nalaza
i zaključaka. Priprema preporuka.

Multidisciplinarni timovi prikupljaju dokaze na terenu u sjedištu Komisije,
državama članicama i državama korisnicama.

Određuje se korisnost i izvedivost revizijskog prijedloga. Utvrđuju se opseg, ciljevi, pristup,
metodologija i raspored zadatka.
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Pametan i uključiv rast
Konkurentnost za rast
i zapošljavanje
100

143 milijarde eura

80
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20
0

••

13 %

Pametan i uključiv rast naslov je u okviru kojeg je potrošeno najviše sredstava iz proračuna EU-a te on obuhvaća dva
područja: konkurentnost za rast i zapošljavanje te gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju.
Konkurentnost za rast i zapošljavanje obuhvaća
financijska sredstva za transeuropske energetske,
prometne i telekomunikacijske mreže, razvoj
poduzeća, istraživanja i inovacije, obrazovanje
i osposobljavanje, socijalnu politiku itd. Planirani rashodi
u ovom području za razdoblje 2014.–2020. predstavljaju 13 %
ukupnog proračuna EU-a za čitavo programsko razdoblje,
odnosno 143 milijarde eura. Proračun za 2015. godinu iznosio
je 15,7 milijardi eura.

Prijevoz unutarnjim plovnim putovima u Europi:
od 2001. godine nema znatnih poboljšanja ni
u pogledu modalnog udjela ni u pogledu uvjeta
plovnosti (br. 1/2015) – revizori su procijenili jesu li
projekti koji su sufinancirani iz proračuna EU-a djelotvorno doprinijeli povećanju modalnog udjela
teretnog prijevoza unutarnjim plovnim putovima
i poboljšanju plovnosti te jesu li strategije EU-a za
prijevoz unutarnjim plovnim putovima bile usklađene i utemeljene na relevantnim i sveobuhvatnim
analizama.
Revizijom je utvrđeno da je, zbog neuspješnog
uklanjanja uskih grla, ostvaren tek spori napredak.
Projekti sufinancirani sredstvima EU-a nisu djelotvorno provedeni, prijevoz unutarnjim plovnim putovima nije napredovao kao alternativa cestovnom
prijevozu te nije došlo do poboljšanja plovnosti.
Države članice nisu posvetile dovoljno pozornosti
unutarnjim plovnim putovima, unatoč tome što
ih je Komisija proglasila prioritetom. Nije postojala usklađena sveobuhvatna strategija različitih
država članica koje su povezane glavnim plovnim
koridorima te se strategijama EU-a održavanju
rijeka te političkim i ekološkim pitanjima posvetilo
nedovoljno pozornosti. Države članice trebale bi
dati prednost projektima povezanima s unutarnjim
plovnim putovima koji nude najveće i najneposrednije koristi te bi Komisija trebala usmjeriti

financijska sredstva na projekte s već razrađenim
planovima za uklanjanje uskih grla.
Za projekte povezane s unutarnjim plovnim putovima iz instrumenta transeuropske prometne mreže, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda tijekom razdoblja 2007.–2013. izdvojena
su sredstva u iznosu od 1,3 milijarde eura.
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Pružaju li se financijskom potporom EU-a odgovarajuća rješenja za potrebe mikropoduzetnika?
(br. 8/2015) – Sud je u okviru ove revizije procijenio
jesu li sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF)
i Europskog mikrofinancijskog instrumenta Progress pružena odgovarajuća rješenja za potrebe
mikropoduzetnika.
Revizijom je utvrđeno da u području financijske
potpore ESF-a postoje određeni nedostatci u pogledu osmišljavanja potpore i povezanih programa
te da praćenje uspješnosti nije dovoljno pouzdano. Ni Komisija ni države članice nisu raspolagale
usporedivim informacijama o administrativnim
troškovima za svaku državu članicu i svaki mehanizam financiranja. Ta pitanja mogu nepovoljno
utjecati na djelotvornost financijske potpore EU-a
mikropoduzetnicima. Države članice trebale bi
prilikom osmišljavanja instrumenata za financiranje
i pripreme operativnih programa koji obuhvaćaju
financijsku potporu EU-a mikropoduzetnicima
provoditi procjene potreba. Komisija bi trebala
uvjetovati uporabu financijskih instrumenata ESF-a
u državama članicama postojanjem pouzdanih
sustava upravljanja rizicima.
Mikrofinanciranje se obično odnosi na iznose manje od 25 000 eura, a često i manje od 10 000 eura.
Ukupna potražnja za takvim financiranjem u državama članicama EU-a procijenjena je na više od
12 milijardi eura. U izvješću se kao primjer navodi
iznos od 5 000 eura za proširenje gradskog kioska
i iznos od 9 500 eura za pomoć pri pokretanju
dječjeg igrališta i prodavaonice odjeće.

••

Povećanje sigurnosti opskrbe energijom razvojem unutarnjeg energetskog tržišta: nužni su
dodatni napori (br. 16/2015) – ispitivalo se jesu li
se provedbom mjera u okviru politike unutarnjeg
energetskog tržišta i rashodima EU-a za energetsku infrastrukturu na djelotvoran način ostvarile
koristi u pogledu sigurnosti opskrbe energijom.
Revizijom je utvrđeno da energetska infrastruktura
u Europi općenito još nije prilagođena potpunoj
integraciji tržišta te stoga trenutačno ne jamči
stvarnu sigurnost opskrbe energijom. Financijskom
potporom iz proračuna EU-a u području energetske infrastrukture ostvaren je tek mali doprinos
u pogledu unutarnjeg energetskog tržišta i sigurnosti opskrbe energijom. Europska komisija trebala
bi utvrditi koja se energetska infrastruktura u EU-u
ne upotrebljava aktivno te raditi s državama članicama na uklanjanju prepreka uporabi takve strukture na unutarnjem energetskom tržištu. Osim
toga, Komisija bi trebala razmotriti nove načine na
koje bi energija u jednoj državi članici mogla biti
dostupna potrošačima u drugoj državi članici.
Unutarnje energetsko tržište trebalo bi omogućiti
slobodan protok plina i električne energije te bezgraničnu trgovinu njima na razini cijelog EU-a. Iz
proračuna EU-a u razdoblju 2007.–2013. za energetsku infrastrukturu izdvojeno je 3,7 milijardi eura,
a u razdoblju 2014.–2020. očekuje se dodatan iznos
od 7,4 milijarde eura. No u izvješću se ističe da cilj
EU-a o dovršavanju uspostave unutarnjeg energetskog tržišta do 2014. nije postignut.
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Pametan i uključiv rast
Gospodarska, socijalna
i teritorijalna kohezija

Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija
uključuje regionalnu politiku kojoj je cilj pomoći
najmanje razvijenim zemljama i regijama EU-a da
uhvate korak s ostalima, i to jačanjem konkurentnosti svih regija i razvojem njihove suradnje.

367 milijardi eura
100
80
60
40
20

34 %

Kohezijski rashodi planirani za razdoblje 2014.–2020. čine
34 % proračuna EU-a za čitavo programsko razdoblje,
odnosno 367 milijardi eura. Proračun za 2015. iznosio je
51,1 milijardu eura.

0

••

Potrebno je uložiti više napora u rješavanje
problema u vezi s javnom nabavom u rashodima EU-a za koheziju (br. 10/2015) – ispitivalo se
poduzimaju li Komisija i države članice odgovarajuće i djelotvorne mjere za rješavanje problema
pogrešaka u javnoj nabavi u području kohezije.
Revizijom je utvrđeno da u nabavi radova koju
provode javna tijela u EU-u i dalje postoje brojni
problemi. Iako su Komisija i države članice počele rješavati te probleme, potrebno je uložiti još
mnogo napora. Ozbiljne pogreške dovele su do
narušavanja poštenog tržišnog natjecanja i dodjele
ugovora za ponude koje nisu bile najbolje. Sustavna analiza provodi se u vrlo ograničenoj mjeri te
ne postoje dovoljno detaljni, pouzdani i usklađeni
podatci o naravi pogrešaka i mjeri u kojoj se one
javljaju. Ako ne dođe do poboljšanja stanja do kraja 2016. godine, jedna je od preporuka iznesenih
u okviru revizije da se državama članicama obustave plaćanja.
U razdoblju 2007.–2013. iz Europskog fonda za
regionalni razvoj, Kohezijskog fonda i Europskog
socijalnog fonda izdvojeno je 349 milijardi eura za

rashode u području regionalne politike. Velik dio
tog iznosa utrošen je provedbom javne nabave.
Pogreške su uočene u otprilike 40 % projekata
u kojima je javna nabava obuhvaćena revizijom u okviru godišnjih izvješća Suda za godine
2009.–2013.
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Financijska potpora EU-a uređajima za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda u dunavskom
slijevu: nužnost dodatnih napora u pomoći
državama članicama da ostvare ciljeve politike
otpadnih voda EU-a (br. 2/2015) – procjenjivala
se djelotvornost sredstava Europskog fonda za
regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u pomaganju
državama članicama u dunavskom slijevu da postignu ciljeve politike otpadnih voda EU-a.
Revizijom je utvrđeno da su sredstva EU-a igrala presudnu ulogu u napretku Češke, Mađarske,
Rumunjske i Slovačke u ostvarivanju napretka, ali
i da se nijedna država nije uskladila s pravilima
i iskoristila dostupna sredstva EU-a u roku. Iako se
u njihovim uređajima u pravilu primjenjuje odgovarajući postupak pročišćavanja otpadnih voda, način
na koji se zbrinjava kanalizacijski mulj i kontrolira
prelijevanje oborinskih voda nije uvijek zadovoljavajući. Trećina tih uređaja bila je prevelika i upitno
je jesu li oni financijski održivi. Zemlje su sporo
povlačile dostupna sredstva EU-a, čime su riskirale gubitak potpore i možda će trebati posegnuti
za novcem iz vlastitih resursa. Komisija bi trebala
uvesti strože obveze izvješćivanja, a države članice
bi trebale donijeti zakonske odredbe prema kojima
bi se zajamčilo brzo priključenje na kanalizacijsku
mrežu. Komisija i države članice trebale bi utvrditi
kriterije za svaki oblik uporabe mulja i zajamčiti
strogo praćenje onečišćujućih tvari.
Dunavski slijev najveći je u Europi. Europska unija
izdvojila je u programskim razdobljima 2000.–2006.
i 2007.–2013. 7,9 milijardi eura za projekte pročišćavanja otpadnih voda u ovim četirima državama
članicama nad kojima je obavljena revizija.

••

Kakvoća vode u dunavskom slijevu: ostvaren je napredak u provedbi Okvirne direktive o vodama, ali potrebni su dodatni napori
(br. 23/2015) – ispitivalo se je li provedba Okvirne
direktive o vodama u Češkoj, Mađarskoj, Rumunjskoj i Slovačkoj dovela do poboljšanja kakvoće
površinskih voda u dunavskom slijevu.
Revizijom je utvrđeno da nije ostvaren znatan
napredak od 2004. godine. U njoj se ističe da je
„nedovoljna ambicioznost” planova tih zemalja
glavni razlog zašto je ostvaren tek ograničen
napredak. Revizijom je utvrđeno da nisu postojale
ciljane mjere za vodene tokove nezadovoljavajuće
kakvoće. Postojali su i nedostatci u sustavima praćenja koji su doveli do nedovoljnih podataka o vrsti
i izvorima onečišćenja zbog kojih za određeni
vodeni tok nisu ostvareni zadovoljavajući rezultati.
Nadalje, države članice izuzele su velik broj vodenih
tokova iz važnih rokova bez pružanja dostatnog
obrazloženja. Preporuke su uključivale poboljšanje
sustava praćenja i utvrđivanja problema povezanih
s onečišćenjem voda, strože kriterije za obavljanje
inspekcija i razmatranje naknada ili oporezivanja za
suzbijanje emisija onečišćujućih tvari.
U razdoblju 2007.–2013. iz Europskog fonda za regionalni razvoj/Kohezijskog fonda za pročišćavanje
otpadnih voda izdvojeno je 6,35 milijardi eura za
države članice na dunavskom slijevu. Tijekom istog
razdoblja iz Europskog poljoprivrednog fonda za
ruralni razvoj izdvojeno je 6,39 milijardi eura za
nadoknađivanje sredstava poljoprivrednicima koji
provode agroekološke mjere.
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Jamstvo za mlade EU-a: poduzeti su prvi
koraci, no rizici u provedbi tek predstoje
(br. 3/2015) – procjenjivalo se je li Komisija državama članicama pružila primjerenu potporu pri
uspostavi programa Jamstvo za mlade te su se
preispitali mogući rizici za provedbu.
Revizijom su utvrđena tri rizika za uspješnu provedbu inicijative Jamstvo za mlade: primjerenost
ukupnog financiranja, definicija „kvalitetne ponude” i način na koji Komisija prati rezultate programa i izvješćuje o njima. Komisija je pružila pravodobnu i primjerenu potporu državama članicama
u uspostavi njihovih programa Jamstvo za mlade.
No Komisija nije provela procjenu učinka ni navela
očekivane troškove i koristi, iako je to standardan
postupak. Iako je Komisija zatražila od država
članica da uz planove provedbe Jamstva za mlade
dostave i procjenu troškova planiranih mjera, u nekim su odgovorima izostale relevantne informacije,
a nijedna država nije navela procijenjene troškove
potrebnih strukturnih reformi.
Program Jamstvo za mlade uspostavljen je u lipnju 2013. kao odgovor na pogoršanje stanja u kojem se nalaze nezaposlene mlade osobe, dodatno
pogoršanog gospodarskom i financijskom krizom.
U razdoblju 2014.–2020. program će se dijelom
financirati iz proračuna EU-a preko Europskog socijalnog fonda i posebne Inicijative za zapošljavanje
mladih u iznosu od ukupno 12,7 milijardi eura.

••

Potpora Komisije akcijskim timovima za mlade:
ostvareno je preusmjeravanje sredstava ESF-a,
ali uz nedovoljnu usredotočenost na rezultate
(br. 17/2015) – procjenjivalo se jesu li prijedlozi
akcijskih timova za mlade iz 2012. godine o tome
kako postići brže i djelotvornije rezultate za mlade
nezaposlene osobe u okviru rashoda ESF-a doprinijeli reprogramiranju i preraspodjeli sredstava
ESF-a.
Revizijom je utvrđeno da su akcijski timovi za mlade koje je uspostavila Komisija uspješno preusmjerili financijska sredstva na potporu mladima, no
prijedlozi koje su iznijeli bili su ograničeni. Komisija
je pružila savjete državama članicama, no njezina
je podrška bila ograničena razinom i kvalitetom
informacija koje su joj bile dostupne. Iako je inicijativa dovela do reprogramiranja i preraspodjele
sredstava Europskog socijalnog fonda, Komisija se
pri procjeni izmjena operativnih programa uglavnom usredotočila na njihov učinak na proračun.
U slučajevima u kojima možda postoji neusklađenost između onoga što se obeća i što Komisija
stvarno može postići potrebno je bolje upravljanje
takvim očekivanjima.
Komisija je uspostavila akcijske timove za mlade
2012. godine u okviru Inicijative o mogućnostima
za mlade. U timovima su se okupili nacionalni
stručnjaci i stručnjaci Komisije u osam država članica s najvišim stopama nezaposlenosti. Inicijativom
su obuhvaćena sredstva Europskog socijalnog
fonda u visini od gotovo 10 milijardi eura još dostupnih u predmetnim državama članicama.
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Održivi rast: prirodni resursi
Prirodni resursi

417 milijardi eura

Ovaj proračunski naslov obuhvaća zajedničku
poljoprivrednu i ribarstvenu politiku EU-a, ruralni razvoj i mjere u području okoliša. Tri četvrtine
rashoda odnose se na izravnu dodjelu sredstava
poljoprivrednicima i potporu za poljoprivredna tržišta. Još
jedna petina otpada na ruralni razvoj.
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••

39 %

Rashodi planirani za razdoblje 2014.–2020. čine 39 % ukupnog proračuna EU-a za čitavo programsko razdoblje,
odnosno 417 milijardi eura. Proračun za 2015. iznosio je
56 milijardi eura.

Tehnička pomoć: koji je njezin doprinos poljoprivredi i ruralnom razvoju? (br. 4/2015) – ispitivala
se uporaba financijskih sredstava za tehničku
pomoć u području poljoprivrede i ruralnog razvoja
tijekom programskog razdoblja 2007.–2013. Revizija je bila usmjerena na pravilnost, djelotvornost
i učinkovitost financijskih sredstava na razini Komisije i država članica.
Revizijom je utvrđeno da ni Europska komisija
ni države članice ne mogu pružiti dokaz o tome
u kojoj je mjeri uporaba tehničke pomoći u području politike poljoprivrede i ruralnog razvoja
pridonijela proračunskoj učinkovitosti i ciljevima
zajedničke poljoprivredne politike. Ruralne mreže,
kojima je cilj poboljšati suradnju, razmjenu znanja
i inovacije u poljoprivrednom sektoru, vrlo su
prikladan instrument za uporabu tehničke pomoći.
Međutim, u većini slučajeva resursi namijenjeni
jačanju kapaciteta upotrebljavani su kao potpora
općim administrativnim proračunima. Komisija bi
trebala pojasniti opseg i primjenu tehničke pomoći
u državama članicama u području ruralnog razvoja
i pomno pratiti njezino pružanje.

Za razdoblje 2007.–2013. države članice planirale su
upotrijebiti 1,5 milijardi eura financijskih sredstava
tehničke pomoći iz proračuna EU-a, do gornje granice od 4 % nacionalne omotnice za ruralni razvoj.
Taj je iznos u programskom razdoblju 2014.–2020.
porastao na otprilike 1,9 milijardi eura.
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Jesu li financijski instrumenti djelotvorno i perspektivno sredstvo u području ruralnog razvoja?
(br. 5/2015) – revizija je bila usmjerena na određivanje jesu li financijski instrumenti (kreditni i jamstveni
fondovi) provedeni u okviru politike ruralnog razvoja EU-a u programskom razdoblju 2007.–2013. bili
dobro osmišljeni i je li se njima pravilno upravljalo.
Revizijom je utvrđeno da se instrumenti do sada
nisu pokazali uspješnima. Razlog je tomu u prvom
redu to što su bili prekomjerno kapitalizirani i što
nije iskorišten njihov potencijal da ostvare očekivani
učinak financijske poluge i učinak obnovljivosti. Nisu
izneseni jasni argumenti za uspostavu financijskih
instrumenata u programskom razdoblju 2007.–2013.
Nije bilo pouzdanih mjerljivih podataka kojima
bi se opravdale vrste uspostavljenih financijskih
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instrumenata, odredila potreba za financijskim
instrumentima u području poljoprivrede i dokazalo
da je količina kapitala namijenjena za fond primjerena. Trebalo bi u većoj mjeri promicati uspostavljanje
financijskih instrumenata za ruralni razvoj među
državama članicama i poticati potražnju poljoprivrednika i drugih korisnika te je potrebno odrediti
odgovarajuće standarde i ciljne vrijednosti za učinak
financijske poluge i učinak obnovljivosti za razdoblje
2014.–2020.
EU i države članice do kraja 2013. godine uložili su
otprilike 700 milijuna eura u jamstvene i kreditne
fondove za ruralni razvoj. Komisija želi da se države
članice obvežu na to da će se u programskom razdoblju 2014.–2020. njima koristiti barem dvostruko
više.

Primjer revizije uspješnosti: Cjelovitost
i primjena sustava EU-a za trgovanje
emisijama (br. 6/2015)
Sustav Europske unije za trgovanje emisijama (sustav
EU ETS) ponešto je drugačiji od ostalih politika
i programa nad kojima obavljamo reviziju jer se on ne
financira znatnom količinom sredstava iz proračuna
EU-a. S druge strane, on ima vrlo jak utjecaj na provedbu politike diljem EU-a, kao i na kvalitetu života
građana. Sustav EU ETS, uspostavljen 2005. godine,
često se navodi kao ogledni primjer za novu politiku
borbe protiv klimatskih promjena i sustave za trgovanje emisijama u drugim dijelovima svijeta. Stoga bi se
očekivalo da postoji dobar okvir za uređenje tržišta
i nadzor nad njime, kao i pravna sigurnost i sustavi za
obradu osnovnih informacija. Nadalje, sustavi provedbe trebali bi biti dovoljno strogi.
Krajem 2013. naši su revizori započeli s ispitivanjem
okvira za zaštitu cjelovitosti sustava EU ETS i sustava
za stvarnu provedbu sustava u Komisiji i državama
članicama do faze II. (kraj 2012. godine). Ispitivanje je
potaknuto rizicima koji se javljaju tijekom postupka
stvaranja funkcionalnog tržišta radi ostvarenja ciljeva
politike EU-a za borbu protiv klimatskih promjena,
ali i poteškoćama u kontroliranju takvog apstraktnog
djelovanja („kako izmjeriti vrući zrak?”).

Naši su revizori procjenjivali je li se prikladno upravljalo sustavom EU ETS. Osim pregleda dokumentacije
i razgovora s dužnosnicima uključenima u upravljanje
sustavom u Europskoj komisiji u Bruxellesu, revizori su
obavili i posjete nadležnim tijelima u pet država članica – Njemačkoj, Francuskoj, Italiji, Poljskoj i Ujedinjenoj Kraljevini. Osim toga, pregledali su dokumentaciju
u vezi s druge dvije države članice – Grčkom i Španjolskom – te su se savjetovali sa stručnjacima na terenu.
Pribavili su i dokaze ispitivanjem podataka iz dokumenata nacionalnih nadležnih tijela koji su se odnosili
na odabranih 150 postrojenja u sedam navedenih
država članica, kao i analizom podataka iz dnevnika
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transakcija EU-a. Nisu mogli posjetiti ta postrojenja jer
ona nisu primila sredstva EU-a za provedbu sustava te
stoga naša institucija nema pravo pristupa tim postrojenjima u svrhu obavljanja revizije.
Dokazi koje su prikupili naši revizori pokazuju da
tržište emisija nije dovoljno nadzirano te da ne postoji
dovoljna suradnja među regulatorima. Kako bismo
dali konkretan primjer naših nalaza, navodimo da su
naši revizori utvrdili da stvarna zakonska definicija naknada mora biti pojašnjena te da su postupci za otvaranje računa u sustavu EU ETS u vezi s registrom EU-a
te za praćenje transakcija bili neprikladni za pružanje
dostatnih kontrola kojima bi se spriječila zlouporaba.
Time su obje strane stavljene u „pat poziciju” – države
članice nisu mogle djelotvorno pratiti prekogranične
transakcije jer nisu imale izravan pristup središnjoj
bazi podataka, no nije ih mogla pratiti ni Komisija jer
za to nije imala regulatornu osnovu. Naši su revizori
utvrdili i da sustavi za praćenje emisija i izvješćivanje
o njima nisu bili usklađeni te da su u njima postojali
nedostatci u pogledu kontrola, dok su smjernice
Komisije te izvješćivanje Komisije i država članica bili
neprikladni.

i kasnije. Kao odgovor na naše izvješće, Komisija se
složila da je potrebno riješiti neriješena pitanja u vezi
s regulacijom tržišta emisija i nadzora nad njime kako
bi se, gdje je to potrebno, ojačala cjelovitost tržišta,
tvrdeći da su već pokrenuta mnoga poboljšanja za
fazu III. (2013.–2020.) koja su usko povezana s našim
opažanjima.
Izvješće je pobudilo veliko medijsko zanimanje te je
predstavljeno na tiskovnoj konferenciji za akreditirane novinare u Bruxellesu. Mediji u EU-u i diljem svijeta
izvijestili su da je za poboljšanje tržišta emisija ugljika
i za veću zaštitu od zlouporabe tržišta potreban bolji
nadzor nad sustavom EU ETS, što uključuje i tada još
postojeće rizike od prijevara u području PDV-a. Kao
što je i inače praksa za naša tematska izvješća, član
Suda zadužen za izvješće Kevin Cardiff predstavio
ga je Odboru Europskog parlamenta za proračunski
nadzor, a zatim i odborima Parlamenta i Vijeća za okoliš, kako bi podijelio zaključke koji mogu biti korisni
za buduće donošenje odluka o povezanim pravilima
i propisima. Parlament i Vijeće prihvatili su naša opažanja te će razmotriti eventualne buduće prijedloge
mogućih poboljšanja cjelovitosti i primjene sustava.

Na temelju naših nalaza zaključili smo da okvir za
zaštitu cjelovitosti tržišta nije bio dovoljno čvrst te
da su u prethodnoj fazi postojali znatni nedostatci
u provedbi od kojih neki zahtijevaju i daljnje djelovanje u trenutačnoj fazi. Unatoč gore navedenim problemima, u našem se izvješću jasno ističe da se ovaj
inovativni sustav kontinuirano poboljšava. Rasprave
i reforme u pogledu sustava EU ETS, koje su bile u tijeku kada je izvješće objavljeno, bile su usmjerene na
djelotvornost sustava i nalaženje rješenja za postojeći
višak emisijskih jedinica. No to nisu bila pitanja kojima
se bavila ova revizija. U ovom izvješću ističemo da
je pozornost potrebno usmjeriti na osnovna pitanja
cjelovitosti tržišta te primjenu sustava kako bi EU
bio sigurniji da ta predvodnička politika ima bolje
kapacitete u pogledu smanjenja emisija i tehnologija
s niskom razinom emisije ugljika.
Iznijeli smo niz praktičnih preporuka Komisiji i nadležnim tijelima država članica koje im mogu pomoći
da ojačaju cjelovitost tržišta i primjenu sustava, čime
bi on postao kvalitetniji instrument za ostvarenje
ciljeva u borbi protiv klimatskih promjena do 2020.

Revizorski tim (slijeva nadesno): Stefan Den Engelsen,
Emese Fésűs, Kevin Cardiff, Colm Friel.
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Upravlja li Komisija dobro sporazumima o partnerstvu u ribarstvu? (br. 11/2015) – procjenjivalo
se je li se sporazumima dobro upravljalo. Revizijom su se procjenjivali pregovori o sporazumima
i njihovoj provedbi, Komisijino praćenje ulova te
odabir i kontrola financiranih mjera.
Revizijom je utvrđeno da se sporazumima općenito gledajući upravljalo dobro, ali i da je dogovorena tonaža često bila veća od ulova prijavljenih
u prošlim razdobljima. To dovodi do kontinuirane
nedovoljne iskorištenosti. S obzirom na to da EU
plaća cjelovit iznos bez obzira na stvarnu količinu
obavljenog ribolova, stvarni je isplaćeni trošak
često bio veći od dogovorene cijene.
Podatci o stvarnim ulovima flote EU-a nisu bili
dovoljno pouzdani, dosljedni i potpuni. Komisija
bi tijekom novih pregovora trebala uzeti u obzir
prijašnje stope iskorištenosti te nastojati čvršće
povezati isplate sa stvarnim ulovima i pobrinuti se
da se države članice zastave u potpunosti koriste
novom bazom podataka o ulovu te da ona sadrži
pouzdane podatke o ulovu koji se mogu pratiti
i ažurirati.
Sporazumima bi se trebala jamčiti održivost
ribarstva u navedenim područjima omogućavanjem plovilima EU-a da love samo višak ribolovnih
resursa partnerskih zemalja. Međutim, upitno je
može li se, zbog nedostatka pouzdanih informacija
takozvani „višak” izračunati na pouzdan način.

••

Na ostvarivanje prioriteta EU-a u vezi s promicanjem ruralnog gospodarstva utemeljenog
na znanju utječe neodgovarajuće upravljanje mjerama prijenosa znanja i savjetovanja
(br. 12/2015) – revizija je bila usmjerena na
upravljačke i kontrolne sustave uspostavljene radi
djelotvorne primjene mjera prijenosa znanja i savjetovanja u vezi s ruralnim razvojem.
Revizijom je utvrđeno da su programi strukovnog
osposobljavanja i savjetovanja koje je EU financirao
u ruralnim područjima bili preskupi i često su se
preklapali s postojećim programima, a prednost
se davala pružateljima usluga osposobljavanja čije
je poslovanje već dobro uhodano. Tijekom revizije
uočeno je da postupci upravljanja u državama članicama nisu bili zadovoljavajući te da Komisija nije
provodila nadzor u dovoljnoj mjeri. Države članice
previše su se oslanjale na prijedloge voditelja tečajeva te su bilo koji oblik osposobljavanja smatrale
„dobrim” i prihvatljivim za javno financiranje. Zbog
nedostatka pravednog i transparentnog odabira
uvijek su se iznova odabirali dugogodišnji pružatelji usluga čije je poslovanje dobro uhodano te su
oni primali većinu financijskih sredstava. Države
članice trebale bi odabirati one aktivnosti osposobljavanja koje odgovaraju potrebnim vještinama
utvrđenima u sklopu redovite analize i izbjegavati
rizik da se proces njihova odabira temelji na tome
tko su pružatelji usluga.
EU pruža potporu projektima osposobljavanja
i savjetovanja u ruralnim područjima iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.
U razdoblju 2007.–2013. za navedene je aktivnosti izdvojen iznos od 1,3 milijarde eura. Kada
se tome pridoda sufinanciranje država članica,
ukupna javna potpora iznosila je 2,2 milijarde eura.
U razdoblju 2014.–2020. taj bi iznos mogao prijeći
4 milijarde eura.
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Isplativost potpore EU-a ruralnom razvoju za
neproizvodna ulaganja u području poljoprivrede
(br. 20/2015) – revizija je bila usmjerena na isplativost potpore za neproizvodna ulaganja u davanju
doprinosa ostvarenju cilja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u pogledu održive
uporabe poljoprivrednih zemljišta u programskom
razdoblju 2007.–2013.
Revizijom je utvrđeno da su neproizvodna ulaganja doprinijela ostvarenju ciljeva, ali ne na isplativi
način. Razlog je taj što su troškovi 75 % projekata
nad kojima je obavljena revizija bili neopravdano
visoki. Iako su mnogi od tih projekata očito uključivali elemente kojima se ostvaruje zarada, oni su
bili u potpunosti financirani javnim sredstvima.
Revizori su posjetili države članice koje su zajedno
potrošile 80 % ukupnog proračuna EU-a za neproizvodna ulaganja – Portugal, Dansku, Ujedinjenu
Kraljevinu (Englesku) i Italiju (Apuliju). Pokazalo se
da je samo 5 od 28 projekata obuhvaćenih revizijom bilo isplativo. U izvješću se upozorava da to
nije slučaj samo za projekte iz uzorka jer problemi
proizlaze iz nedostataka u upravljačkim i kontrolnim sustavima država članica.
Neproizvodna ulaganja obuhvaćaju ulaganja kojima se ne ostvaruje bitan povrat, dohodak ili prihod
i koja ne vode do znatnog povećanja vrijednosti
poljoprivrednog gospodarstva određenog korisnika, ali imaju povoljan učinak na okoliš.

••

Potpora EU-a ruralnoj infrastrukturi: moguće
je ostvariti znatno veću vrijednost za uloženi
novac (br. 25/2015) – ispitivalo se jesu li Europska
komisija i države članice financijskim sredstvima iz
programa ruralnog razvoja za infrastrukturu, kao
što su ceste, vodoopskrbni sustavi, škole i druga infrastruktura, ostvarile vrijednost za uloženi novac.
Iako je nekim infrastrukturnim projektima ostvaren
pozitivan doprinos ruralnim područjima, revizijom
je tvrđeno da su države članice i Komisija, djelujući
u okviru podijeljenog upravljanja, ostvarile tek
ograničenu vrijednost za uloženi novac. Raspoloživim sredstvima moglo bi se postići mnogo
više. Države članice nisu uvijek jasno obrazlagale
potrebu za uporabom sredstava EU-a za ruralni
razvoj te su bile usredotočene na izbjegavanje
preklapanja financiranja, umjesto na postizanje
djelotvorne usklađenosti s drugim sredstvima. Nije
se djelotvorno upravljalo rizikom od toga da bi se
projekti proveli i bez sredstava EU-a, iako su utvrđeni neki dobri primjeri iz prakse. Prema nalazima
revizije, Komisija je od 2012. godine primjenjivala
proaktivniji i usklađeniji pristup. Pravilna provedba
trebala bi dovesti do boljeg financijskog upravljanja u razdoblju 2014.–2020.
U razdoblju 2007.–2013. za ruralnu infrastrukturu iz
programa ruralnog razvoja izdvojeno je 13 milijardi eura. S nacionalnim sredstvima taj se iznos penje
na gotovo 19 milijardi eura.
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„Globalna Europa”
Vanjska politika

65 milijardi eura

Naslov „Globalna Europa” obuhvaća vanjske odnose EU-a („vanjsku politiku”), uključujući pitanja
u vezi s proširenjem te razvojnu i humanitarnu
pomoć EU-a.
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6%

EU je za te ciljeve u programskom razdoblju 2014.–2020. namijenio 6 % ukupnog proračuna, odnosno 65 milijardi eura.
Proračun za 2015. iznosio je 7,5 milijardi eura. Dodatna sredstva izdvajaju se iz Europskog razvojnog fonda koji nije dio
proračuna EU-a te stoga nije obuhvaćen VFO-om.

Policijska misija Europske unije u Afganistanu:
neujednačeni rezultati (br. 7/2015) – procjenjivalo se je li misija EUPOL bila dobro osmišljena
i koordinirana, je li dobila odgovarajuću potporu
i smjernice za djelovanje, je li doprinijela napretku
Afganistanske nacionalne policije i je li postupno
ukidanje misije pripremljeno na odgovarajući
način.
Revizijom je utvrđeno da je misija EUPOL djelomično ostvarila svoj cilj pružanja pomoći uspostavi
održive i djelotvorne civilne policije u Afganistanu.
Unatoč manjku obučenih i potpuno operativnih
afganistanskih policijskih snaga te visokoj stopi
nepismenosti i raširenoj korupciji u afganistanskoj
policiji i pravosudnom sustavu, EUPOL je doprinio
reformi Ministarstva unutarnjih poslova i profesionalizaciji nacionalne policije. Međutim, nakon
zaključenja misije na kraju 2016. očuvanje postignutih rezultata EUPOL-a, kao i cijelog afganistanskog policijskog sektora, bit će dovedeno u pitanje
sustavnim nedostatcima u policiji i pravosuđu.

Ukupni troškovi misije EUPOL od svibnja 2007.
do prosinca 2014. iznosili su približno 400 milijuna eura, a od toga gotovo trećinu čine troškovi
sigurnosti. Do kraja 2014. EU je u okviru zajedničke
sigurnosne i obrambene politike pokrenuo ukupno
32 misije, od kojih je njih 16 dovršeno i zaključeno,
a 16 još u tijeku.
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Potpora Europske unije borbi protiv mučenja
i ukidanju smrtne kazne (br. 9/2015) – procjenjivala se djelotvornost promicanja sprječavanja
mučenja, rehabilitacije žrtava mučenja i ukidanja
smrtne kazne u okviru Europskog instrumenta za
demokraciju i ljudska prava.
Revizijom je utvrđeno da projekti koji primaju potporu EU-a ostvaruju učinak, ali prečesto nisu dobro
usmjereni i imaju ograničen opseg jer su sredstva
previše raspršena. Iako su se sredstva u pravilu
dodjeljivala na odgovarajući način, Komisija nije
dovoljno uzimala u obzir pojedinačne prioritete zemalja u pogledu ljudskih prava. Projekti često nisu
bili dobro koordinirani s drugim mjerama EU-a kao
što je razvojna pomoć i politički dijalog. Organizacije koje su provodile projekte u načelu su motivirane i stručne, no postupak odabira projekata nije
bio dovoljno strog. Revizijske preporuke odnose
se na raspoređivanje financijskih sredstava, bolju
koordinaciju s drugim inicijativama EU-a, odabir
i poboljšanje projektnih prijedloga, okvir za mjerenje uspješnosti i financijsku održivost organizacija
korisnica potpore.
Europska unija služi se diplomatskim kanalima i dodjeljuje bespovratna sredstva nevladinim organizacijama preko Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava (EIDHR). Od 2007. do 2013.
dodijeljeno je oko 180 subvencija za borbu protiv
mučenja i ukidanje smrtne kazne u ukupnom iznosu od više od 100 milijuna eura.

••

Potpora EU-a zemljama proizvođačima drvne
sirovine u okviru Akcijskog plana za provedbu
zakonodavstva, upravljanje i trgovinu u području šumarstva (Akcijskog plana za FLEGT)
(br. 13/2015) – ispitivalo se je li Komisija dobro
upravljala potporom na temelju Akcijskog plana
EU-a za FLEGT kako bi se našlo rješenje za nezakonitu sječu.
Revizijom je utvrđeno da su, iako je akcijski plan bio
dobrodošla inicijativa, rezultati općenito bili slabi.
Pomoć zemljama proizvođačima drvne sirovine
nije se odobravala u skladu s jasnim kriterijima te je
učinak potpore umanjen zbog velikog broja zemalja
koje su se natjecale za potporu. Stupanj napretka
među različitim zemljama znatno se razlikovao.
Nedostatak odgovarajućih planova Komisije i jasnih
prioriteta koji se žele ostvariti sredstvima koja se
izdvajaju za zemlje proizvođače drvne sirovine bili su
važni čimbenici koji su doprinijeli takvom nedovoljnom napretku. Na temelju revizije iznesena je preporuka da bi Komisija trebala utvrditi jasne ciljeve
i sredstva kojima će ih ostvariti. Četiri države članice
još uvijek moraju u potpunosti provesti Uredbu EU-a
o drvnoj sirovini, koja je donesena radi sprječavanja
ulaska nezakonite drvne sirovine na tržište EU-a.
U razdoblju 2003.–2013. u okviru Akcijskog plana
izdvojeno je 300 milijuna eura za 35 zemalja. Dvije
zemlje, Indonezija i Gana, napravile su velike korake
prema potpunoj spremnosti za izdavanje dozvola za
svoju drvnu sirovinu. Međutim, napredak je općenito vrlo spor i mnogo je zemalja teško prevladavalo
prepreke u području dobrog upravljanja. Ni dvanaest godina nakon što je Komisija donijela Akcijski
plan ni u jednoj partnerskoj zemlji nije dostupan
potpuno odobren sustav izdavanja dozvola.

28

Naše aktivnosti

••

Instrument ulaganja za afričke, karipske i pacifičke zemlje: ostvaruje li se njime dodana vrijednost? (br. 14/2015) – procjenjivalo se je li Instrumentom ulaganja ostvarena dodana vrijednost
u pogledu razvojne suradnje EU-a sa zemljama
AKP-a.
Revizijom je utvrđeno da se Instrumentom
ostvaruje dodana vrijednost u pogledu razvojne
suradnje EU-a sa zemljama AKP-a te da se Instrument dobro uklapa u ciljeve politika EU-a. Kreditne
linije činile su na kraju 2014. godine 28 % portfelja
Instrumenta u usporedbi s 14 % na kraju 2010.
U povećanju tog udjela odražava se stalna važnost
dugoročnog financiranja koje se nudi Instrumentom. Instrument je imao i pozitivan katalizatorski
učinak na način da su njime privučena dodatna
financijska sredstva. U revizijskom izvješću ističe se
da se ugovorna obveza obavješćivanja krajnjih korisnika o tome da financiranje potječe iz Europske
investicijske banke/Instrumenta ulaganja ne poštuje u svim slučajevima, a tehnička pomoć nije uvijek
usmjerena na mala i srednja poduzeća. Iznijete su
preporuke u pogledu toga kako riješiti ta pitanja.
Instrument ulaganja, osnovan 2003. godine, prima
kapital iz Europskog razvojnog fonda te njime
upravlja EIB. U okviru Instrumenta u posljednjem
su desetljeću odobreni razvojni projekti u vrijednosti od 5,7 milijardi eura. Financiranje koje se njime
pruža seže od srednjoročnog do dugoročnog te
se njime nastoje ostvariti održive gospodarske,
društvene i ekološke koristi.

••

Potpora iz Instrumenta EU-a i AKP-a za energiju
obnovljivim izvorima energije u istočnoj Africi
(br. 15/2015) – procjenjivali smo je li se Komisija uspješno koristila Instrumentom za energiju
u svrhu povećanja pristupa obnovljivim izvorima
energije za siromašne u istočnoj Africi.
Revizijom je utvrđeno da je Instrument postigao
vidan uspjeh, ali ga je potrebno bolje nadzirati.
Komisija je napravila dobar odabir među predloženim projektima, no nije dovoljno pomno pratila
njihov napredak. Izvješća koja su dostavili voditelji
projekata bila su neujednačene kvalitete, a Komisija nije pokušala osigurati ispunjavanje obveza
u pogledu izvješćivanja. Kada je bilo poznato da se
pri provedbi projekata nailazilo na ozbiljne poteškoće, osoblje Komisije nije dovoljno dobro iskoristilo terenske posjete, kao ni praćenje za nadopunu
informacija koje su dostavili nadležni subjekti.
U izvješću se iznose preporuke u vezi sa strožim
odabirom projekata u budućnosti, jačanjem njihova praćenja i povećanja njihove održivosti.
Za razdoblje 2006.–2013. Instrumentu za energiju
EU-a i AKP-a dodijeljeno je 475 milijuna eura iz
Europskog razvojnog fonda, od čega je većina
iznosa bila predviđena za bespovratna sredstva
namijenjena projektima u supsaharskoj Africi.
Do sredine 2014. godine dodijeljeno je ukupno
268 milijuna eura, od čega je 106 milijuna eura bilo
namijenjeno projektima u istočnoj Africi, koja ima
daleko najnižu stopu pristupa električnoj energiji
u toj regiji.
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Pregled rizika u vezi s pristupom usmjerenim
na rezultate za mjere EU-a u području razvoja
i suradnje (br. 21/2015) – revizija je obavljena zbog
ponovnog interesa za usmjeravanjem politike
razvoja i suradnje EU-a na rezultate umjesto na
aktivnosti.
Na temelju našeg pregleda utvrdili smo devet
ključnih rizičnih područja: nedosljedna terminologija povezana s rezultatima i neutvrđivanje jasne
logične veze između mjere, izlaznih proizvoda,
ishoda i učinka, povećana složenost zbog uključivanja međusektorskih pitanja u programe EU-a,
nedostatak usklađenosti između instrumenata
razvojnih partnera za pružanje pomoći, okvira
za rezultate i struktura odgovornosti, nedostatci
u evaluaciji i izvješćivanju o rezultatima, nedostatak konsolidiranih izvješća o rezultatima koji
su ostvareni zahvaljujući pomoći EU-a, izostanak
dostatnih, relevantnih, pouzdanih i ažuriranih podataka, usmjeravanje na realizaciju proračuna kao
cilja te promjene u kontekstu mjera.

29
Pregledom smo ustanovili da je Komisija ta rizična
područja na odgovarajući način navela u velikom
broju dokumenata. Međutim, potrebno je provesti
daljnje korake kako bi se iskoristio potpuni potencijal inicijativa koje je Komisija pokrenula u svrhu
unaprjeđenja rezultata EU-a u području razvoja
i suradnje. U tom smo kontekstu, na temelju pregleda, iznijeli nekoliko preporuka koje bi Komisija
trebala uzeti u obzir.
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Financijsko i gospodarsko upravljanje
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Okvir EU-a za gospodarsko upravljanje ima za cilj
ukloniti problematične financijske i gospodarske
trendove, poput prekomjernih državnih deficita
ili razina javnog duga, koji mogu usporiti rast
i ugroziti održivost javnih financija. Njime je obuhvaćena
i uspostava bankovne unije EU-a.

0

Primjer revizije uspješnosti:
Financijska pomoć pružena zemljama
u poteškoćama (br. 18/2015)
Našoj su instituciji u posljednjih nekoliko godina
povjerene nove dužnosti u području financijskog
i gospodarskog upravljanja EU-om te smo na to
reagirali jačanjem potrebnih stručnih vještina našeg
osoblja. To je bilo drugo tematsko izvješće koje se bavilo ovim područjem, dok smo prvo izvješće objavili
2014. godine na temu Europskog nadzornog tijela za
bankarstvo.
2008. godine u Europi je izbila financijska kriza koja je
dovela do krize javnog duga. Krizu javnog duga uzrokovali su razni čimbenici, među ostalima slab nadzor
nad bankama, loše fiskalne politike i poteškoće u kojima su se našle velike financijske institucije (i slijedom
toga troškovi sanacije koje je snosila javnost). Kriza je
zahvatila države članice EU-a u dva vala, najprije 2008.
i 2009. države izvan europodručja, a potom i samo
europodručje.
Naš je revizorski tim ispitao kako je Komisija tijekom
krize upravljala financijskom pomoći pruženom
u okviru mehanizma pomoći za bilancu plaćanja
i Mehanizma za europsku financijsku stabilnost, zbog
čega se Komisija zaduživala na tržištima kapitala
koristeći se proračunom EU-a kao jamstvom. Revizijom je obuhvaćena financijska pomoć isplaćena
Mađarskoj, Latviji, Rumunjskoj, Irskoj i Portugalu,

s naglaskom na ulozi koju je Komisija imala u tim programima. Naši su revizori ispitali i suradnju Komisije
i njezinih partnera – Europske središnje banke (ESB)
u Frankfurtu i Međunarodnog monetarnog fonda
(MMF) u Washingtonu. Prikupljali su dokaze detaljnim
pregledima i analizama dokumentacije, kao i obavljanjem razgovora s osobljem Komisije, nadležnih tijela
država članica, ESB-a i MMF-a. Nisu obavili reviziju
nad partnerima niti nad odlukama donesenima na
političkoj razini EU-a.
Naši revizori utvrdili su da Europska komisija nije
bila spremna na prve zahtjeve za financijsku pomoć tijekom financijske krize iz 2008. godine jer su
znakovi upozorenja prošli neopaženo, što uvelike
objašnjava znatne početne nedostatke u upravljačkim postupcima. Utvrdili su četiri glavna razloga za
zabrinutost u pogledu postupanja Komisije tijekom
krize: uporabu različitih pristupa, ograničenu kontrolu
kvalitete, nezadovoljavajuće praćenje te manjkavu
dokumentaciju. Primjerice, naši su revizori uočili
nekoliko primjera u kojima se prema zemljama nije
postupalo jednako u usporedivim situacijama te da
su u nekim programima uvjeti za pomoć bili manje
strogi, što je olakšalo ispunjavanje uvjeta. Utvrdili su
i da timovi Komisije nisu u dovoljnoj mjeri pregledali
ključne dokumente, povezane izračune nije pregledao nitko izvan tima, rad stručnjaka nije bio pomno
nadziran, a postupak provjere nije na odgovarajući
način evidentiran.
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No revizori su ustanovili i da je Komisija uspješno
preuzela svoje nove dužnosti u pogledu upravljanja
programima pomoći, što je dovelo do reforme unatoč
nedostatku iskustva. To se, s obzirom na vremensko
ograničenje, može smatrati postignućem. Nadalje,
ustanovili su da je Komisija, kako se kriza razvijala,
angažirala sve više svojih stručnjaka i pokrenula
suradnju s nizom dionika u zemljama koje su zatražile
pomoć, dok se naknadnim reformama uveo bolji makroekonomski nadzor. Revizori su utvrdili i određeni
broj pozitivnih ishoda, primjerice: programi su ispunili
svoje ciljeve, izmijenjene ciljne vrijednosti deficita većinom su ostvarene, strukturni deficiti su se smanjili,
a države članice ispunile su većinu uvjeta navedenih
u programima, iako uz određena zakašnjenja. Programi su bili uspješni u pospješivanju reformi, zemlje
su uglavnom nastavile s reformama koje su prema
uvjetima programa bile obvezne, dok je u četirima
od pet predmetnih zemalja tekući račun uravnotežen
brže nego što se to očekivalo.

Naši su revizori istaknuli da određeni nedostatci i dalje postoje te da Komisija mora ojačati svoje postupke
upravljanja financijskom pomoći. Iznijeli smo niz preporuka Europskoj komisiji kako bi se zajamčilo bolje
upravljanje financijskom pomoći u budućim pozivima
za pomoć država članica u poteškoćama. Izvješće je
izazvalo veliku medijsku pozornost, posebno u Europi, ali i u SAD-u i Australiji. Kao što je praksa za sva
naša tematska izvješća, član Suda zadužen za izvješće,
Baudilio Tomé Muguruza, predstavit će izvješće dionicima u Europskom parlamentu i Vijeću.

Revizorski tim (slijeva nadesno): Didier Lebrun, Ignacio García de Parada, Kristian Sniter, Josef Jindra, Giuseppe Diana,
Baudilio Tomé Muguruza, Adrian Savin, Daniela Hristova, Zacharias Kolias, Marco Fians, Daniel Costa de Magalhães.
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Nadzor EU-a nad agencijama za kreditni rejting
uspješno je uspostavljen, ali još nije u potpunosti
djelotvoran (br. 22/2015) – ispitivalo se je li Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta
kapitala (ESMA) uspješno uspostavilo svoju ulogu
nadzornog tijela nad agencijama za kreditni rejting
u EU-u. Zbog financijske krize iz 2008. godine pozornost javnosti usmjerila se na agencije za kreditni
rejting i njihov učinak na financijska tržišta. Djelovanje agencija za kreditni rejting u to je vrijeme
bilo gotovo neregulirano. Europsko nadzorno tijelo
za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovano je
2011. godine radi registracije i praćenja agencija za
kreditni rejting te nadzora nad njima.
Revizijom je zaključeno da je ESMA postavila
dobre temelje, no i da njezina pravila i smjernice
još nisu potpuni te da i dalje postoje znatni rizici
za koje je u budućnosti potrebno naći rješenja.
U okviru revizije potvrđeno je da je ESMA uspjela
smanjiti prosječno trajanje postupka registracije,
no istaknuto je da je taj postupak i dalje složen.
Iako bi metodologije kreditnog rejtinga trebale
biti stroge, sustavne, postojane i podložne validaciji, metodama kojima se ESMA koristila naglasak
se uglavnom stavljao na strogost. Trenutačnim
okvirom Eurosustava za procjenu kreditnog rizika
ne jamči se ravnopravnost svih agencija za kreditni
rejting registriranih kod ESMA-e, čime se struktura
tržišta dijeli na dvije razine i male agencije dovodi
u nepovoljan položaj.
U okviru revizije iznesen je niz preporuka ESMA-i
u vezi s registracijom, sljedivošću postupka
utvrđivanja rizika, postupkom nadzora i njezinim
informatičkim sustavima.

••

Za bolje pružanje tehničke pomoći Grčkoj potrebno je posvetiti više pozornosti rezultatima
(br. 19/2015) – ispitivalo se je li Radna skupina za
Grčku ispunila svoj mandat i je li tehničkom pomoći koja je pružena Grčkoj ostvaren djelotvoran
doprinos procesu reforme. Komisija je uspostavila
Radnu skupinu 2011. godine radi podupiranja gospodarske prilagodbe Grčke pružanjem niza usluga
tehničke pomoći.
Revizori su ispitali je li Radna skupina ispunila
svoj mandat i je li zahvaljujući pomoći ostvaren
djelotvoran doprinos reformi. Dokaze su prikupili
od Komisije, pružatelja usluga, grčkih ministarstava
i drugih dionika.
Revizijom je utvrđeno da je tehnička pomoć
pružena grčkim vlastima u skladu s mandatom
Radne skupine, no ta pomoć u nekim slučajevima
nije u dovoljnoj mjeri doprinijela napredovanju
u provedbi reforme. Zbog potrebe za hitnim
odgovorom Radna skupina za Grčku uspostavljena
je u vrlo kratkom roku, bez cjelovite analize drugih
mogućnosti i bez zasebnog proračuna. Nije raspolagala jedinstvenim sveobuhvatnim strateškim
dokumentom o pružanju pomoći ili određivanju
prioriteta.
Pružena pomoć bila je relevantna i uglavnom
u skladu s uvjetima programa te je Radna skupina razvila fleksibilan i raznovrstan sustav njezina
pružanja, no postojali su nedostatci na razini
projekata.

Zgrada Parlamenta Helenske Republike, Atena, Grčka

33

Naše aktivnosti

Prihodi
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TVS
PDV

13,3 %

12,8 %

BND

65,7 %

Proračun EU-a prvenstveno se financira prihodima iz triju vrsta vlastitih sredstava. To uključuje
sredstva od bruto nacionalnog dohotka (BND),
porez na dodanu vrijednost (PDV) i tradicionalna vlastita sredstva (TVS), u koja se posebno ubrajaju carine
na uvoz u EU i pristojbe na šećer. EU također prima sredstva
od poreza na osobni dohodak osoblja EU-a, doprinosa zemalja koje nisu članice EU-a za posebne programe EU-a te novčanih kazni za poduzeća koja prekrše pravila i propise EU-a.
Rashodi EU-a moraju se u cijelosti pokriti njegovim prihodima. Prihodi za 2015. godinu iznosili su 141,3 milijarde eura.

0

••

Borba protiv prijevara unutar Zajednice u području PDV-a: potrebno je odlučnije djelovati
(br. 24/2015) – cilj ove revizije bio je utvrditi je
li borba EU-a protiv prijevara unutar Zajednice
u području PDV-a djelotvorna. Europska unija zbog
djelovanja skupina organiziranog kriminala godišnje gubi 40–60 milijardi eura prihoda od PDV-a.
Budući da je izvoz robe i usluga iz jedne države
članice EU-a u drugu oslobođen plaćanja PDV-a,
pojedinci mogu počiniti prijevaru i utajiti poreze
u objema državama. Zbog toga predmetne zemlje
i EU bilježe gubitak prihoda.
Utvrđeni su ozbiljni nedostatci koji pokazuju da
trenutačni sustav nije dovoljno djelotvoran. EU
raspolaže nizom alata za borbu protiv prijevara
unutar Zajednice u području PDV-a, ali neke od
njih potrebno je poboljšati ili dosljednije primjenjivati. U većini posjećenih država članica ne postoje
djelotvorne unakrsne provjere carinskih i poreznih
podataka, porezna tijela država članica razmjenjuju
informacije o PDV-u, ali postoje problemi s točnošću, potpunošću i pravodobnim slanjem podataka,
a upravna i sudska tijela te tijela za izvršenje zakona nedovoljno surađuju te im se ovlasti djelomično
preklapaju.

Za poboljšanje tog sustava potrebno je djelovanje
država članica, Europskog parlamenta i Europske
komisije.
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Mišljenja 2015. godine

••

Poboljšanju financijskog upravljanja EU-om doprinosimo
i svojim mišljenjima o prijedlozima novih ili izmijenjenih
zakonskih akata koji imaju financijski učinak. Mišljenja
Suda sastavljaju se na zahtjev drugih institucija EU-a te
ih u svojem radu upotrebljavaju zakonodavna tijela, tj.
Parlament i Vijeće. Na vlastitu inicijativu možemo objavljivati i pismena očitovanja i preglede povezane s drugim
pitanjima.

••

2015. godine donijeli smo osam mišljenja koja obuhvaćaju nekoliko važnih područja:

••
••

Mišljenje br. 1/2015 o prijedlogu izmjene Uredbe
o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći
proračun Unije
Mišljenje br. 2/2015 o izmjeni financijske uredbe
Ureda Zajednice za biljne sorte

Izdvojeno mišljenje – EFSU
Kako bi pružila odgovor na pad ulaganja koji je započeo 2007. godine, Komisija je u studenome 2014. pokrenula „Plan ulaganja za Europu”. Taj se plan temelji
na logici intervencije prema kojoj Europa ima velike
potrebe za ulaganjima i brojne ekonomski održive
projekte kojima je potrebno financiranje. Izazov leži
u produktivnom iskorištavanju štednje i financijske
likvidnosti kao potpore održivom zapošljavanju i rastu u Europi. Planom se ne bi trebale opteretiti javne
financije država ili stvoriti novi dug. Komisija očekuje
da će se s potpunom provedbom plana u sljedeće
tri godine otvoriti od 1 do 1,3 milijuna novih radnih
mjesta te da će EFSU u tom razdoblju (2015.–2017.)
mobilizirati barem 315 milijardi dodatnih (uglavnom
dugoročnih) ulaganja.

••
••
••

••

Mišljenje br. 3/2015 o prijedlogu financijske uredbe
Jedinstvenog sanacijskog odbora
Mišljenje br. 4/2015 o prijedlogu uredbe o Europskom fondu za strateška ulaganja (EFSU) (vidjeti
okvir za pojedinosti)
Mišljenje br. 5/2015 o prijedlogu izmjene uredbe
odbora za proračun Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu
Mišljenje br. 6/2015 o prijedlogu izmjene financijske uredbe Jedinstvenog sanacijskog odbora
Mišljenje br. 7/2015 o prijedlogu izmjene uredbe
o tradicionalnim vlastitim sredstvima i sredstvima
koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za
zadovoljavanje potreba za gotovinom
Mišljenje br. 8/2015 o prijedlogu izmjene financijske uredbe koja se primjenjuje na 11. europski
razvojni fond

Inicijativa koju je Komisija pokrenula sa sobom nosi
velika očekivanja. Kako bismo doprinijeli uspjehu te
inicijative, u našem mišljenju skrećemo pozornost
na pitanja u vezi s upravljačkim i pravnim okvirom,
odgovornošću i mehanizmima vanjske revizije te financijskim obvezama za javne financije. Istaknuli smo
da instrumenti u okviru kojih EU surađuje s privatnim
sektorom moraju obuhvaćati odgovarajuću razinu
transparentnosti i odgovornosti za javna sredstva.
Također je potrebno mjeriti uspješnost takvih instrumenata na temelju postavljenih ciljeva aktivnosti koje
se financiraju. Istaknuli smo da prijedlog nije jasan
u pogledu uloga Komisije i Europske investicijske
banke. Zakonodavac je naše mišljenje uzeo u obzir
u okviru Uredbe (EU) 2015/1017, koja obuhvaća EFSU.
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Doprinos odgovornosti EU-a
održavanjem događanja
i konferencija na visokoj razini
Razinu svijesti o važnosti dobrog financijskog upravljanja
financijama EU-a i kontrole nad njima podižemo i konferencijama o područjima u kojima smo utvrdili rizike i u
kojima našim stručnim iskustvom možemo doprinijeti
odgovornosti EU-a. U skladu s našim strateškim ciljem
suradnje s partnerima u procesu odgovornosti EU-a,
2015. godine organizirali smo dvije takve konferencije,
o kojima će podrobnije biti riječ u nastavku.

Konferencija Suda o energetskoj
sigurnosti
Konferenciju o energetskoj sigurnosti održali smo
5. svibnja 2015. u Bruxellesu te smo njome dionicima
iz institucija EU-a, država članica, energetske industrije
i akademske zajednice pružili neutralnu i neovisnu
platformu za raspravu o izazovima s kojima se EU suočava u području energetske sigurnosti.
Konferenciju je otvorio naš predsjednik Vítor Caldeira, a glavni govor održao je potpredsjednik Komisije
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Tijekom godine također smo organizirali seminare u našim prostorijama na kojima su sudjelovali unutarnji i vanjski stručnjaci, a cilj je bio razmijeniti znanje o najnovijim
razvojnim promjenama u politikama EU-a te pribaviti informacije za planiranje naših revizija i naš rad. Na primjer,
u listopadu smo organizirali seminar posvećen napretku
ostvarenom u reformi zajedničke poljoprivredne politike
(ZPP) na kojem su sudjelovali predstavnici Glavne uprave
Komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Maroš Šefčovič. Konferencijom su predsjedali članovi
Szabolcs Fazakas i Phil Wynn Owen te je ona obuhvaćala rasprave u stručnim skupinama o dvjema ključnim
temama: preprekama dovršavanju uspostave unutarnjeg energetskog tržišta i ulozi Ukrajine kao glavnog
tranzitnog pravca u opskrbi Europe energijom.
Ulogu domaćina ove konferencije preuzeli smo jer
se EU u tom području suočava s nizom važnih i međusobno povezanih izazova. Oni uključuju razvoj
unutarnjeg energetskog tržišta kojim će se povećati
konkurentnost europskog gospodarstva, borbu protiv
klimatskih promjena te povećanje sigurnosti opskrbe
energijom.
Rad naše institucije također se sve češće usmjerava
na pitanja povezana s energijom i klimom. Već smo
objavili tematska izvješća o temama kao što su unutarnje energetsko tržište i sigurnost opskrbe energijom,
energetska učinkovitost i obnovljiva energija. Osim
toga, namjeravamo objaviti dodatna izvješća u tom
području, uključujući izvješća o pomoći EU-a Ukrajini,
rashodima EU-a za borbu protiv klimatskih promjena,
kao i panoramski pregled pitanja povezanih s energijom i klimom u EU-u.

Slijeva nadesno: Szabolcs Fazakas, Maroš Šefčovič, Vítor Caldeira,
Phil Wynn Owen.

Nastojimo ostvariti dodanu vrijednost upravljanju
energijom u EU-u te smo tom konferencijom pokazali
da također nastojimo omogućiti demokratsku raspravu o tim pitanjima.
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Konferencija Suda o budućnosti
razvojne pomoći
Povodom Europske godine za razvoj, donošenja
novih svjetskih ciljeva za održivi razvoj i luksemburškog predsjedništva Vijećem Europske unije organizirali smo međunarodnu konferenciju o Europskoj
razvojnoj pomoći nakon 2015. godine koja je održana
20. i 21. listopada 2015. u Luxembourgu.
Dvodnevnom konferencijom predsjedala je članica
Suda Danièle Lamarque, a u otvaranju su osim našeg
predsjednika Vítora Caldeire sudjelovali i luksemburški ministar za suradnju i humanitarno djelovanje
Romain Schneider u ime predsjedništva Vijeća, predsjednica Odbora Parlamenta za razvoj Linda McAvan,
povjerenik za razvoj Neven Mimica i zamjenica glavnog tajnika UN-a Grete Faremo. Zaključke konferencije predstavio je Marc Angel, predsjednik Odbora za
vanjske i europske poslove te obranu u luksemburškom zastupničkom domu.
EU je najveći donator pomoći u svijetu te surađuje
s mnogim javnim i privatnim partnerima, uključujući
međunarodne organizacije, zaklade, nevladine organizacije i države. Sve je važnije zajamčiti djelotvorno
pružanje pomoći, i to posvećivanjem posebne pozornosti kriterijima za njezinu raspodjelu i evaluaciju.
U tom kontekstu naša institucija ima važnu ulogu.
Novi ciljevi UN-a za održivi razvoj za razdoblje
2015.–2030. ambiciozniji su od prethodnih milenijskih
razvojnih ciljeva te navode povezane dionike na „drugačije razmišljanje i djelovanje”. Sudionici su se složili
oko toga da razvojna pomoć mora biti dosljedna

politikama u području okoliša, energije i migracija
kao i drugim politikama te da mora imati kapacitet za
uključivanje novih dionika.
Osim toga, razvojne agencije moraju se prilagoditi
novim uvjetima sve veće raznolikosti u financiranju
i alatima financiranja: inovativni financijski instrumenti omogućavaju povećanje učinka financijske poluge
i približavaju financiranje tržišnim uvjetima, no istodobno čine odluke o financiranju i procjenu dodane
vrijednosti pomoći složenijima.
Europska komisija predstavila je smjernice za proračun koji je usmjeren na uspješnost, čiji će cilj biti
jasnije određivanje načina na koji se troše sredstva
EU-a i utvrđivanje postignutih rezultata. U tu je svrhu
uspostavljena zajednička međuinstitucijska radna
skupina u kojoj će sudjelovati i Sud.
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Odnosi s dionicima
Europski parlament i Vijeće Europske unije
Vrijednost našeg doprinosa odgovornosti EU-a u velikoj
mjeri ovisi o tome kako naši glavni partneri upotrebljavaju rad i publikacije Suda u zakonodavnim procesima
i procesima u vezi s odgovornošću. Naši su partneri
politička tijela odgovorna za javni nadzor uporabe sredstava EU-a: Europski parlament, Vijeće Europske unije
i nacionalni parlamenti. U skladu s našom strategijom za
razdoblje 2013.–2017. posebnu smo pozornost posvetili
poboljšanju radnih odnosa s Parlamentom i Vijećem.
Naš predsjednik i članovi održavaju redovni kontakt
s odborima Europskog parlamenta, posebice s Odborom
za proračunski nadzor (CONT), koji je naš glavni partner.
Predsjednik Vítor Caldeira sudjelovao je 2015. godine
na dva sastanka Odbora za proračunski nadzor kako bi
predstavio naš godišnji program rada i godišnja izvješća,
kao i na dvjema plenarnim sjednicama Parlamenta kako
bi predstavio godišnja izvješća i sudjelovao u raspravi
o davanju razrješnice za proračun EU-a. Na temelju inicijative koju je pokrenuo član Suda zadužen za međuinstitucijske odnose Ville Itälä, predsjednik Caldeira također je
predstavio naš program rada za 2015. godinu na konferenciji predsjednika odbora, savjetujući se s njima o trima
prioritetnim područjima u svrhu planiranja radnog
programa Suda za 2016. godinu. Odbor za proračunski
nadzor obavio je u listopadu 2015. radni posjet Sudu,

čime je nastavljen običaj održavanja godišnjih bilateralnih sastanaka u našim prostorijama u Luxembourgu te su
naši predstavnici sudjelovali u posjetima državama članicama i zemljama korisnicama koje je organizirao Odbor
za proračunski nadzor, odnosno Grčkoj i Srbiji.
Tijekom 2015. godine članovi Suda zastupali su našu
instituciju na 29 sjednica Odbora za proračunski nadzor
na kojima se raspravljalo o našem godišnjem izvješću
i tematskim izvješćima. Usto, naši su članovi relevantnim
odborima predstavili devet tematskih izvješća. Također
smo organizirali zajednički sastanak s odborima Parlamenta za poljoprivredu i okoliš s ciljem rasprave o pitanjima od zajedničkog interesa te smo započeli suradnju
sa službom Parlamenta za istraživanja s ciljem promicanja učinkovitije razmjene znanja između naših revizijskih
vijeća i predmetne službe.
Pojačali smo i suradnju s Vijećem kako bismo razvili
i poboljšali odnose između te dvije institucije, uključujući
suradnju s predsjedništvima Vijeća. U studenome su se
sastali predsjednik Caldeira i Pierre Gramegna, luksemburški ministar financija i predsjednik Vijeća za gospodarske i financijske poslove (ECOFIN) tijekom luksemburškog
predsjedništva Vijećem, kako bi raspravljali o daljnjem
postupanju u pogledu našeg godišnjeg izvješća za
2014. godinu tijekom postupka davanja razrješnice za
2014. godinu. Naš program rada za 2015. godinu, kao
i 15 tematskih izvješća, predstavili smo radnim skupinama Vijeća u različitim sastavima. Povrh toga, različita
poglavlja našeg godišnjeg izvješća predstavili smo Odboru Vijeća za proračun kao osnovu za postupak davanja
razrješnice.

Godišnji sastanak Suda i Odbora Europskog parlamenta za proračunski nadzor.
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Jačanje partnerstva s nacionalnim
parlamentima i tijelima
Tijekom godine blisko smo surađivali s našim dionicima
u državama članicama. Nacionalne parlamente sustavno
smo obavještavali o našem radu. Povrh toga, naš predsjednik i članovi predstavili su godišnje izvješće nacionalnim parlamentima i tijelima u većini država članica.
Također smo održali sastanke s predstavnicima nacionalnih parlamenata i tijela, kako u našim prostorijama tako
i u državama članicama.
Nastavili smo inicijativu organiziranja posjeta državama
članicama EU-a na visokoj razini koju smo pokrenuli
2014. godine s ciljem jačanja partnerstva s nacionalnim
tijelima zaduženima za upravljanje sredstvima EU-a
i njihov nadzor.
U travnju 2015. delegacija naše institucije na visokoj
razini posjetila je Poljsku s ciljem promicanja važnosti
javne revizije i odgovornosti za financijska sredstva EU-a,
povećanja povezane vidljivosti i pokretanja dijaloga
s relevantnim poljskim tijelima. Posjet je obuhvaćao
sastanke na kojima su sudjelovali poljski predsjednik
Bronisław Komorowski, predstojnik ureda predsjednika
vlade, oba doma parlamenta, tijela vlade i lokalna tijela
samouprave i, valja istaknuti, poljska vrhovna revizijska
institucija. Rasprave su posebno bile usmjerene na odgovornost i javnu kontrolu te se u njima upućivalo na naš
nedavni panoramski pregled mehanizama odgovornosti
i javne revizije EU-a. Sastanci s ministarstvima financija,
infrastrukture i razvoja te poljoprivrede i ruralnog razvoja
pružili su mogućnost rasprave o našim panoramskim
pregledima, rezultatima naših povezanih revizija i najboljoj praksi. Naša delegacija posjetila je dva projekta koja
je financirao EU: jedan projekt kojim su upravljala javna
tijela i drugi kojim je upravljao privatni korisnik.
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Uz posjet Poljskoj na visokoj razini obavljeni su i posjeti
Češkoj (lipanj 2015.) i Bugarskoj (studeni 2015.). U Češkoj
naši su se predstavnici sastali s tamošnjim predsjednikom
Milošem Zemanom, predsjednikom vlade i zastupnicima u tamošnjem parlamentu. Također su sudjelovali
na zajedničkoj sjednici odbora zastupničkog doma za
proračunski nadzor i vanjske poslove, na kojoj je održana
rasprava o rezultatima revizija u području zajedničke poljoprivredne politike i kohezije u prethodnom programskom razdoblju, a koji su relevantni za Češku. Tijekom
svog posjeta dali su doprinos na konferenciji koju je
organizirala vrhovna revizijska institucija Češke na temu
elektroničkih podataka i njihove važnosti za budućnost
revizije. U okviru posjeta Bugarskoj naša je delegacija
održala sastanke na kojima su sudjelovali predsjednik
republike Rosen Plevneliev, predsjednik vlade Bojko
Borisov, predsjednica parlamenta Cecka Cačeva i drugi
zastupnici u tamošnjem parlamentu. Također su sudjelovali na konferenciji o ulozi vanjske revizije za djelotvorno upravljanje javnim sektorom, kojom je obilježena
135. obljetnica osnivanja vrhovne revizijske institucije
Republike Bugarske i 20. obljetnica njezine ponovne
uspostave.

Slijeva nadesno: predsjednik Suda Vítor Caldeira, predsjednik poljske
vrhovne revizijske institucije (NIK) Krzysztof Kwiatkowski, poljski član
Suda Augustyn Kubik.
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Suradnja s vrhovnim revizijskim
institucijama
Sud surađuje s ostalim vrhovnim revizijskim institucijama
(VRI) prvenstveno u okviru:

••
••
••

Kontaktnog odbora VRI-jeva država članica EU-a,
mreže VRI-jeva zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja za članstvo u EU-u, te
međunarodnih organizacija javnih revizijskih
institucija, posebice Međunarodne organizacije
vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i njezine
europske regionalne skupine (EUROSAI).

Kontaktni odbor vrhovnih revizijskih
institucija država članica EU-a
Ugovor o Europskoj uniji propisuje da Sud i nacionalna
revizijska tijela država članica moraju surađivati u duhu
povjerenja, no istodobno moraju zadržati svoju neovisnost. Aktivno surađujemo s VRI-jevima država članica
EU-a u okviru Kontaktnog odbora, što uključuje godišnji
sastanak i različite radne skupine, mreže i projektne skupine uspostavljene radi rješavanja određenih pitanja od
zajedničkog interesa.
Sastanak Kontaktnog odbora za 2015. godinu održan je
u Rigi. U središtu rasprava bili su Europski fond za strateška ulaganja (EFSU), sprječavanje nepravilnosti i prijevara
te borba protiv njih, kao i višegodišnji financijski okvir za
razdoblje 2014.–2020. Raspravama su obuhvaćena i pitanja povezana s jedinstvenim nadzornim mehanizmom.
Kontaktni odbor usvojio je izjavu o mehanizmima odgovornosti i revizije jedinstvenog nadzornog mehanizma
koja je upućena nacionalnim parlamentima, vladama te
relevantnim institucijama i tijelima EU-a. Nadalje, Kontaktni odbor odobrio je prijedlog provedbe usporednih
revizija u vezi s uvođenjem jedinstvenog nadzornog
mehanizma te u vezi s doprinosom strukturnih fondova
strategiji Europa 2020. i povezanim rizicima za održivost
javnih financija. U studenome 2015. Sud je bio domaćin

uvodnom sastanku VII. radne skupine za strukturne
fondove, čiji je cilj bio dogovoriti plan rada za novu multilateralnu usporednu reviziju kojom se procjenjuje mjera
u kojoj bespovratna sredstva EU-a djelotvorno doprinose
provedbi strategije Europa 2020. u područjima zapošljavanja i obrazovanja.

Mreža vrhovnih revizijskih institucija
zemalja kandidatkinja i potencijalnih
kandidatkinja za članstvo u EU-u
Sud surađuje s VRI-jevima zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja za članstvo u EU-u uglavnom
u okviru mreže1 slične Kontaktnom odboru.
Tijekom 2015. godine nastavili smo podupirati mrežu
u provedbi usporedne revizije uspješnosti u području
energetske učinkovitosti. Završna radionica u okviru
tog projekta održana je u svibnju 2015. u prostorijama
Suda u Luxembourgu. Sud je uključen u pripremu novih
projekata, čija provedba treba početi 2016. i koji će biti
usmjereni na reviziju uspješnosti i financijsku reviziju.
U svibnju 2015. predstavnici Suda prisustvovali su
događanju kojim je obilježena 90. obljetnica uspostave
vrhovne revizijske institucije Republike Albanije. Tom
je prilikom održan sastanak na kojem su sudjelovali
predsjednik Caldeira i predsjednik Republike Albanije
Bujar Nishani.
Osam revizora iz mreže vrhovnih revizijskih institucija sudjelovalo je u našem programu stažiranja za
2015. godinu.

1

U siječnju 2015. godine mreža se sastojala od šest zemalja
kandidatkinja (Albanija, bivša jugoslavenska republika
Makedonija, Island, Crna Gora, Srbija i Turska) te jedne
potencijalne države kandidatkinje (Bosna i Hercegovina).
Od studenoga 2013. godine Kosovo* sudjeluje u mreži kao
promatrač.

*

Ovaj naziv ne dovodi u pitanje stajališta o statusu i u skladu
je s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a br. 1244 i mišljenjem
Međunarodnog suda o proglašenju neovisnosti Kosova.

Naše aktivnosti

Multilateralna (INTOSAI – EUROSAI)
i bilateralna suradnja
Tijekom 2015. godine nastavili smo aktivno sudjelovati
i doprinositi djelovanju INTOSAI-ja i EUROSAI-ja, posebno
u okviru relevantnih radnih tijela.
Sud je u studenome imenovan potpredsjednikom
Odbora za profesionalne standarde INTOSAI-ja te će tu
ulogu preuzeti s početkom kongresa INTOSAI-ja krajem 2016. godine (INCOSAI), u čemu se odražava naš
cilj daljnjeg povećanja doprinosa koji dajemo procesu
utvrđivanja standarda javne revizije.
Također smo nastavili aktivno sudjelovati u upravnom
odboru i radnim tijelima EUROSAI-ja. Sud se složio sa
zahtjevom predsjedništva EUROSAI-ja, odnosno vrhovne
revizijske institucije Ukrajine, da bude domaćin prvog
sastanka radne skupine za reviziju sredstava izdvojenih
za oporavak od katastrofa i elementarnih nepogoda.
Naša institucija ujedno je aktivni član radne skupine
EUROSAI-ja za reviziju i etiku čiji je cilj promicati etičko
ponašanje i integritet, kako u VRI-jevima tako i u javnim organizacijama. Glavni je cilj radne skupine ojačati
upravljanje etičkim ponašanjem i postaviti njegov okvir
s pomoću praktičnih i primjenjivih alata kojima se nastoji
olakšati svakodnevni rad vrhovnih revizijskih institucija.
Prisustvovali smo 5. zajedničkoj konferenciji EUROSAI-ja
i ARABOSAI-ja, u čijem je središtu bio nadzor nad planovima vlada za sanaciju, kao i 2. konferenciji EUROSAI-ja
za mlade članove osoblja (Young EUROSAI), na kojoj se
mladim revizorima daje prilika za raspravu o aktualnim
temama.
Također smo sudjelovali na svjetskom forumu VRI-jeva
za glavne državne revizore (Global World Leadership
Forum), čija je središnja tema bila uloga revizora javnog
sektora 2030. godine.
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Naša institucija njeguje dobre bilateralne odnose s drugim vrhovnim revizijskim institucijama. Naše aktivnosti
tijekom 2015. godine obuhvaćale su primjerice sudjelovanje delegacije Suda na međunarodnom seminaru koji je
organizirala vrhovna revizijska institucija Republike Poljske u Varšavi za revizore iz Gruzije, Moldove i Ukrajine.
Navedeni su revizori s VRI-jevima Češke, Estonije, Mađarske, Latvije, Litve i Slovačke razmjenjivali svoja iskustva
u području razvoja i jačanja kapaciteta na putu prema
članstvu u EU-u te je održan tečaj osposobljavanja o našoj metodologiji za revizije usklađenosti i uspješnosti.

Suradnja s vrhovnim revizijskim institucijama
u okviru međunarodnih pregleda koje obavljaju
stručnjaci iste razine
Pregledi koje obavljaju stručnjaci iste razine metoda
su koja se često koristi za promicanje najbolje prakse
i osiguravanja kvalitete. Pododbor INTOSAI-ja za preglede koje obavljaju stručnjaci iste razine odgovoran je za
održavanje i ažuriranje smjernice međunarodnih standarda vrhovnih revizijskih institucija (ISSAI 5600) te očuvanje
relevantnosti te smjernice. Tijekom 2015. godine aktivno
smo sudjelovali u izmjenama te smjernice, te će one biti
predstavljene radi usvajanja tijekom kongresa INCOSAI-ja
2016. godine.
Također smo preuzeli vodeću ulogu u međunarodnim
pregledima koje obavljaju stručnjaci iste razine te kojima
su obuhvaćeni VRI-jevi Latvije, Španjolske i Švicarske. Opseg pregleda VRI-ja Latvije bio je vrlo širok te je obuhvaćao metodologije i praksu financijske revizije te revizija
usklađenosti i uspješnosti, kao i učinkovitost službi za podršku. Pregledom VRI-ja Španjolske, koji je predvodio VRI
Portugala, također su obuhvaćeni mnogi aspekti u vezi
s funkcioniranjem institucije. U slučaju VRI-ja Švicarske
Sud je bio jedini stručnjak iste razine koji je obavljao pregled. Pregledom je obuhvaćena procjena relevantnosti
strategije VRI-ja Švicarske, kao i proces izrade programa
i kontrole kvalitete.

Upravljanje našom
institucijom
Kolegij Suda
Kolegij Suda čini po jedan član iz svake države članice,
pri čemu mandat svakog člana traje šest godina. Članove
imenuje Vijeće nakon savjetovanja s Europskim parlamentom i na temelju prijedloga matične države članice.
Ugovorom je propisano da članovi svoje dužnosti moraju
obavljati potpuno neovisno i u općem interesu Europske
unije.
Članovi među svojim redovima odabiru predsjednika na
razdoblje od tri godine. Mandate predsjednika i članova
moguće je obnoviti.
Većina članova raspoređuje se u jedno od pet revizijskih vijeća, u okviru kojih se usvajaju izvješća, mišljenja i stajališta te donose odluke o širim strateškim

Kolegij Suda na dan 31. prosinca 2015.
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i administrativnim pitanjima. Svaki je član odgovoran
za svoje zadatke koji su u prvom redu revizijske prirode.
Član koordinira pripadajuće revizorske timove, a u tome
mu pomaže osoblje njegova ureda. Izvješća, mišljenja ili
stajališta potom se predstavljaju revizijskom vijeću i/ili
kolegiju u punom sastavu radi njegova usvajanja, a zatim
i Europskom parlamentu, Vijeću i drugim relevantnim
dionicima, uključujući i medije. U odabranim slučajevima i na inicijativu članova, izvješće se može predstaviti
i tijelima države članice na koju se ono odnosi. Član Suda
Ville Itälä zadužen je za međuinstitucijske odnose.
Tijekom 2015. godine, na temelju prijedloga matične
države članice i nakon savjetovanja s Europskim parlamentom, Vijeće Europske unije imenovalo je Bettinu Jakobsen (iz Danske) članicom Suda. Njezin mandat traje
od 1. rujna 2015. do 28. veljače 2018., odnosno do isteka
preostalog mandata prethodnog danskog člana, Henrika
Otboa, koji je iznenadno preminuo u veljači 2015.
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Europski revizorski sud: Organizacijska struktura
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Strategija Suda za razdoblje 2013.–
2017.: stalan napredak
Cilj je naše petogodišnje strategije na najbolji mogući
način doprinijeti javnoj odgovornosti EU-a. Naši glavni
prioriteti pri ispunjavanju toga cilja prikazani su na slici
u nastavku.

Mnoge inicijative koje su predviđene strategijom već
su provedene. Povećali smo broj publikacija, pojačali
i proširili odnose s dionicima, ubrzali revizijske procese te
poboljšali način na koji mjerimo vlastitu uspješnost. Tijekom 2015. godine odlučili smo provesti reformu načina
na koji je organiziran naš rad. Na taj ćemo način odgovoriti na preporuku Europskog parlamenta o budućoj ulozi
Suda, kao i na preporuku iz međunarodnog pregleda
stručnjaka iste razine za 2014. godinu u vezi s našim
revizijama uspješnosti.

Strateški prioriteti Suda za razdoblje 2013.–2017.

USMJERAVANJE PUBLIKACIJA
SUDA NA POVEĆANJE
ODGOVORNOSTI EUa

SURADNJA S PARTNERIMA
SUDA U PROCESU
ODGOVORNOSTI

01

DOKAZIVANJE
USPJEŠNOSTI
I ODGOVORNOSTI SUDA

02
03

05

JAMČENJE STALNE
PROFESIONALNOSTI
SUDA

04
ŠTO BOLJA UPORABA
ZNANJA, VJEŠTINA
I STRUČNOSTI SUDA
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SVRHA

Reforma Europskog revizorskog
suda
CILJ 1.

CILJ 2.

DODATNO POSPJEŠIVANJE NAŠEG
POSTUPKA OBAVLJANJA REVIZIJE

UVOĐENJE ORGANIZACIJSKOG PRISTUPA
KOJI SE TEMELJI NA ZADATCIMA

SPREMAN
ODGOVOR NA
OKRUŽENJE KOJE
SE BRZO MIJENJA

FLEKSIBILNO
USMJERAVANJE
RESURSA NA
PRIORITETNE
REVIZIJSKE
ZADATKE

PRAVODOBNA
IZRADA
PUBLIKACIJA

BOLJE
PRIKAZIVANJE
NAŠE ULOGE
I RADA

KLJUČNI
DOGAĐAJ

KRONOLOGIJA

Priprema
strategije za
razdoblje
2013.-2017.

MJERE

2012.

- 10 ključnih
aktivnosti

Pregled stručnjaka
iste razine
iz VRI-jeva Njemačke,
Francuske i Švedske

Izvješće
Europskog
parlamenta
o budućnosti Suda

2014.

2013.

- Savjetovanje
- Odluke Suda
- Okvirna izrada

Pripreme za
ustroj na
temelju
zadataka

Spreman
i pravodoban
odgovor Suda

2015.

2016.

- Detaljna izrada
- Piloti
- Provedba
programa

- Stupa na snagu:
1. siječnja 2016.
- Osposobljavanje
i druge mjere
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Spreman odgovor na okruženje koje
se brzo mijenja
Razvili smo novi proces utvrđivanja programa rada
koji omogućuje planiranje posla i izradu rasporeda na
temelju prioriteta na razini institucija i sveobuhvatnog pregleda rizika. Sada pri planiranju svog rada
sustavno uzimamo u obzir mišljenja dionika kako bismo zajamčili što veću relevantnost naših izvješća. Uz
podršku člana Suda zaduženog za međuinstitucijske
odnose, naš predsjednik i članovi surađuju s dionicima EU-a, uključujući odbore Europskog parlamenta.

Pravodobna izrada publikacija
Pojednostavnili smo naše revizijske
postupke i upravljanje zadatcima kako bismo mogli
pravodobno objavljivati publikacije. Tijekom posljednjih godina stalno smo smanjivali prosječno vrijeme
potrebno za izradu tematskih izvješća, a zahvaljujući reformi to ćemo vrijeme dodatno skratiti. To je
osobito važno s obzirom na stupanje na snagu nove
Financijske uredbe.

Bolje prikazivanje naše uloge i rada
Fleksibilno usmjeravanje resursa na
prioritetne revizijske zadatke
Naše smo osoblje umjesto u odjele rasporedili u fleksibilne timove prema zadatcima kako bi se omogućilo
lakše usmjeravanje osoblja na one zadatke koji su prioritetni. To znači da sada dodjeljujemo „odgovarajući
posao odgovarajućoj osobi”, čime bolje iskorištavamo
vještine i potencijal osoblja. Reformom je također
povećana učinkovitost naše uprave: voditelji odjela
postali su glavni rukovoditelji te zadatke upravljanja obavljaju u suradnji i pod vodstvom ravnatelja,
pružajući na taj način stručno znanje u području kvalitete i nadzora. Također povećavamo stručno znanje
u revizijskim područjima i uvodimo alate za razmjenu
znanja kako bismo dodatno poboljšali procese upravljanja znanjem.

Preoblikovali smo godišnje izvješće kako bi se u njemu bolje odražavali naslovi višegodišnjeg financijskog okvira, čime je ono postalo korisnije i više
prilagođeno čitateljima. Godišnjim izvješćem sada je
obuhvaćeno višegodišnje izvješćivanje o najvećim
rashodovnim područjima i uspješnosti. Također smo
ojačali naše službe za komunikaciju i odnose s dionicima, što je uključivalo zapošljavanje glasnogovornika.
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Mjerenje uspješnosti
Od 2008. godine upotrebljavamo ključne pokazatelje
uspješnosti (KPU) s ciljem obavještavanja rukovodeće
razine o napretku u pogledu ostvarenja ciljeva, pružanja
potpore postupku donošenja odluka i pružanja informacija o uspješnosti našim dionicima. Ti pokazatelji odražavaju naše prioritete i dokazuju našu uspješnost i odgovornost kao stručne revizijske institucije.
Cilj je takvih pokazatelja mjeriti ključne elemente
kvalitete i učinka našeg rada, pri čemu se osobito vodi
računa o mišljenju ključnih dionika, kao i mjeriti učinkovitost i djelotvornost načina na koji se koristimo svojim
resursima. Ključni pokazatelji uspješnosti ažurirani su za
strateško razdoblje 2013.–2017.

Ocjene dionika
Pozvali smo svoje glavne dionike – Odbor Europskog parlamenta za proračunski nadzor i Odbor Europskog parlamenta za proračune, Odbor Vijeća za proračun, glavne
revizijske subjekte u Komisiji i agencijama EU-a te čelnike
VRI-jeva EU-a – da ocijene razinu korisnosti i učinka
izvješća koja smo objavili 2015. godine na ljestvici pet
ocjena koje se kreću od „vrlo niske” do „vrlo visoke”.
Odgovori pokazuju da 90 % glavnih dionika ocjenjuje izvješća Suda korisnima za njihov rad (94 % u 2014.) te njih
92 % smatra da imaju učinak na njihov rad (91 % u 2014.).

Ocjene dionika

Kvaliteta i učinak našeg rada
Kvalitetu i učinak svojih izvješća procjenjujemo na
temelju ocjena dionika, pregleda stručnjaka i praćenja
provedbe preporuka Suda za unaprjeđenje financijskog
upravljanja EU-om. Povrh toga, mjerimo svoju zastupljenost u medijima.

Vrlo nisko
Nisko

10 %

Srednje
Visoko

21 %

Vrlo visoko
Korisnost izvješća

45 %

Izgledni učinak izvješća

2%
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24 %

23 %
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45 %
40 %

60 %

24 %
80 %

100 %
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Stručni pregledi

Stručni pregledi izvješća Suda
Svake godine neovisni vanjski stručnjaci pregledavaju
sadržaj i način izlaganja sadržaja određenog uzorka naših
izvješća radi procjene kvalitete. Stručnjaci su 2015. godine procijenili četiri tematska izvješća i godišnja izvješća
za 2014. godinu. Ocijenili su kvalitetu različitih aspekata
tih izvješća ljestvicom od 1 („izrazito niska kvaliteta”)
do 4 („visoka kvaliteta”).
Ocjene stručnjaka za 2015. godinu bile su najviše u posljednje četiri godine za obje vrste izvješća s ukupnom
prosječnom ocjenom od 3,3.

2012.

3,0

2013.

3,0

2014.

3,1

2015.

3,3
0

1

2

3

4
Ocjena kvalitete

Praćenje provedbe preporuka
Preporuke Komisiji i drugim revizijskim subjektima koje
iznosimo u svojim revizijskim izvješćima važan su način
na koji doprinosimo poboljšanju financijskog upravljanja
EU-om. Neke se preporuke mogu provesti brzo, dok je za
druge potrebno više vremena zbog njihove složenosti.
Sustavno pratimo u kojoj su mjeri revizijski subjekti proveli naše preporuke. Do kraja 2015. godine provedeno
je 73 % od više od 600 preporuka iznesenih u razdoblju
2012.–2015. To znači da se stopa provedbe za preporuke
iznesene u razdoblju 2011.–2014. povećala u odnosu na
69 %, koliko je iznosila 2014. godine.

Provedba preporuka Suda po godini iznošenja
preporuka
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91 %
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Zastupljenost u medijima

Teme obrađivane u medijima
Naš medijski utjecaj odražava se u pokazatelju naše zastupljenosti u medijima. Povezan je sa strateškim ciljem
podizanja razine svijesti o našoj instituciji, našim publikacijama, revizijskim nalazima i zaključcima koje iznosimo.
Tijekom 2015. godine pronašli smo otprilike 3 400 internetskih članaka povezanih s našim tematskim izvješćima,
godišnjim izvješćima i općenito s institucijom. 54 % njih
odnosilo se na naša revizijska izvješća, dok su se u ostalima naša institucija i rad spominjali u općenitijem kontekstu. Zastupljenost u medijima naših godišnjih izvješća
2015. gotovo se udvostručila u odnosu na 2014. godinu.
Suprotno tome, zastupljenost naših tematskih izvješća
u medijima smanjila se u odnosu na 2014. godinu, uglavnom zbog velikog zanimanja medija za jedno izvješće iz
te godine (Infrastruktura zračnih luka, br. 21/2014) u vezi
s kojim je objavljeno više od 800 članaka.

Tematska izvješća

Godišnja izvješća
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28 %
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40 %

Sud općenito

46 %
60 %

80 %

100 %

Učinkovita i djelotvorna uporaba resursa
Provedba programa rada Suda za 2015. godinu
Procjenjujemo učinkovitost i djelotvornost korištenja
našim resursima, u pogledu naše sposobnosti provedbe
programa rada, obavljanja pravodobnih revizija i jamčenja stručnosti našeg osoblja.
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Provedba programa rada
Svoje revizijske i druge zadatke planiramo godišnjim programom rada te pratimo napredak tijekom cijele godine.
Tijekom 2015. godine proveli smo 88 % programa rada.
Godišnja izvješća i posebna godišnja izvješća izrađena su
prema planu, dok je prema planu objavljeno 69 % tematskih izvješća, pri čemu je broj planiranih izvješća bio vrlo
ambiciozan. Preostala izvješća, koja su odgođena zbog
potrebe za prikupljanjem dodatnih dokaza ili neočekivane složenosti, dovršena su početkom 2016. godine. Ta se
izvješća uglavnom odnose na nove ili inovativne revizije
koje same po sebi zahtijevaju više vremena za dovršavanje. Projekt reforme Suda koji se mjeri u okviru „drugih
zadataka” napredovao je prema planu.
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Sastavljanje tematskih izvješća
Kako bi imala učinak, naša tematska izvješća moraju biti
sastavljena na vrijeme. Posljednjih godina uspjeli smo
skratiti vrijeme potrebno za sastavljanje naših revizijskih
izvješća, velikim dijelom zahvaljujući inicijativama pokrenutima u okviru naše strategije za razdoblje 2013.–2017.
Tijekom 2015. godine izradili smo 25 tematskih izvješća
za čiju je izradu prosječno bilo potrebno 17 mjeseci
(19 mjeseci 2014.) te je vrijeme izrade prvi put kraće od
18 mjeseci. Nastavit ćemo ulagati napore u dodatno
skraćivanje vremena potrebnog za izradu naših tematskih izvješća, posebno u kontekstu novog načela koje je
uvedeno izmijenjenom Financijskom uredbom.

Trajanje izrade tematskih izvješća (TI) sastavljenih u
razdoblju 2013.-2015.
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Stručno osposobljavanje

Još jednom smo premašili ciljnu vrijednost za stručno osposobljavanje revizora te se po tome vidi koliku važnost
pridajemo usavršavanju osoblja. Kada se u obzir uzme
i učenje jezika, naši su revizori u prosjeku 2015. godine na
osposobljavanju boravili ukupno 9,4 dana.

Broj dana stručnog osposobljavanja po revizoru
u godini dana

7

Prosječni broj dana nejezičnog stručnog
osposobljavanja po revizoru
Ciljna vrijednost
≥ 5 dana

6
5
Dana

U skladu sa smjernicama koje je objavila Međunarodna
federacija računovođa nastojimo omogućiti u prosjeku
40 sati (5 dana) stručnog osposobljavanja godišnje po
svakom revizoru (ne uključujući tečajeve jezika).

4

6,4

5,8

6,2

2013.

2014.

2015.

3
2
1
0
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Ljudski resursi
Raspodjela osoblja
Tijekom 2015. godine nastavili smo smanjivati broj
osoblja za 1 % godišnje tijekom petogodišnjeg razdoblja
(2013.–2017.) kako je utvrđeno Međuinstitucijskim sporazumom o proračunskoj disciplini i dobrom financijskom
upravljanju iz prosinca 2013.
Stoga je broj radnih mjesta 2015. godine smanjen
s 882 na 872 dužnosnika i privremena djelatnika (što ne
uključuje članove Suda, ugovorno osoblje, upućene nacionalne stručnjake i stažiste). Poslove u vezi s revizijom
ukupno su obavljala 562 djelatnika, uključujući i 113 djelatnika u uredima članova Suda.

Zapošljavanje
Članovi našeg osoblja raspolažu bogatim akademskim
i profesionalnim iskustvom te su njihova kvaliteta i predanost vidljivi u rezultatima rada institucije. Naša politika
zapošljavanja slijedi opća načela i uvjete zapošljavanja
u institucijama EU-a, a zaposlenici obuhvaćaju i stalne
dužnosnike i osoblje s ugovorima na određeno vrijeme.
Javne natječaje za radna mjesta na Sudu organizira Europski ured za odabir osoblja (EPSO).
Sud je 2015. godine zaposlio 63 djelatnika: 30 dužnosnika, 17 privremenih djelatnika, 11 ugovornih djelatnika,
četiri upućena nacionalna stručnjaka i jednog savjetnika. Omogućili smo i pripravnički staž za 74 diplomanta
u trajanju od tri do pet mjeseci. Na dan 31. prosinca 2015.
u našoj je instituciji bilo nepopunjeno samo 15 radnih
mjesta (1,7 % ukupnog broja radnih mjesta).

Raspodjela osoblja Suda na dan 31. prosinca 2015.
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Ravnomjerna zastupljenost spolova
Zastupljenost spolova prema razini odgovornosti
Pri upravljanju ljudskim resursima i zapošljavanju provodimo politiku jednakih prilika. Omjer muškaraca i žena
među našim osobljem već je niz godina ravnomjeran.
Tablica u nastavku prikazuje omjer muškaraca i žena
prema razini odgovornosti na dan 31. prosinca 2015., koji
se već nekoliko godina vrlo malo mijenja.
Cilj je našeg akcijskog plana za pružanje jednakih prilika
postići ravnomjernu zastupljenost spolova na svim
razinama. Nakon nekoliko posljednjih postupaka zapošljavanja, 50 % cjelokupnog osoblja Suda u razredima
od AD 5 pa do AD 8 su žene (što je porast u odnosu na
48 % 2014.). S obzirom na očekivane promjene među
rukovoditeljima na višim i srednjim razinama, sve veći
udio žena na razini AD trebao bi u budućnosti pridonijeti
većem udjelu žena na rukovodećim mjestima.

Asistentska i
tajnička mjesta

35 %

65 %

Revizorska i
administratorska mjesta

59 %

41 %

Rukovodeća
mjesta

69 %

31 %

0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

52

Podrška revizijskim aktivnostima

Osobe na rukovodećim mjestima po državljanstvu i spolu na dan 31. prosinca 2015.
Državljanstvo*

Ravnatelji

Glavni rukovoditelji

BELGIJSKO
BUGARSKO

21

ČEŠKO
DANSKO

48

30 % Ukupan broj
osoblja na
rukovodećim
mjestima:

NJEMAČKO
ESTONSKO
IRSKO

69

GRČKO

70 %

ŠPANJOLSKO
FRANCUSKO
HRVATSKO
TALIJANSKO
CIPARSKO
LATVIJSKO

Ravnatelji

11

Glavni
rukovoditelji

LITAVSKO
LUKSEMBURŠKO
MAĐARSKO
MALTEŠKO
NIZOZEMSKO

58
16 %

Ukupan broj
osoblja na
rukovodećim
mjestima:

69

AUSTRIJSKO

84 %

POLJSKO
PORTUGALSKO
RUMUNJSKO
SLOVENSKO
SLOVAČKO
FINSKO
ŠVEDSKO
BRITANSKO

*

Po protokolarnom redoslijedu država članica.
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Dobni profil
Dobni profil
Dobni profil aktivnog osoblja na dan 31. prosinca 2015.
pokazuje da 52 % našeg osoblja ima 44 godine ili manje.
Među naših 69 ravnatelja i glavnih rukovoditelja, njih
32 (46 %) ima 55 godina ili više. Zbog toga će u narednih
pet do deset godina zbog njihovog odlaska u mirovinu
doći do promjena među višim rukovoditeljima.

0,3 %
3,0 %

20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65+

8,0 %

13,7 %
9,6 %
4,1 %
0,6 %
0%

Usluge podrške
Stručno osposobljavanje
Revizorska struka zahtijeva stalno usavršavanje kako
bi zaposlenici bili upućeni u novosti u vezi sa strukom
i razvijali nove vještine. Osim toga, naše revizorsko okruženje zbog svoje specifične prirode nalaže da zaposlenici
dobro poznaju strane jezike.
Tijekom 2015. godine članovi našeg osoblja u prosjeku su
prisustvovali na 7,3 dana stručnog osposobljavanja. Udio
tečajeva jezika u stručnom osposobljavanju nastavlja se
smanjivati. Udio tečajeva jezika iznosio je 2015. godine
35 % od ukupnog broja u odnosu na 43 %, koliko je iznosio 2014 godine.
Naše glavne aktivnosti u području stručnog osposobljavanja obuhvaćale su modernizaciju našeg programa osposobljavanja i pojačanu suradnju s pružateljima usluga

20,3 %
20,9 %
19,6 %

5%

10 %

15 %

20 %

25 %

u tom području unutar i izvan okvira institucija EU-a.
Započeli smo suradnju sa Sveučilištem u Loreni (Nancy,
Francuska) s ciljem uspostave poslijediplomskog sveučilišnog studija „Revizije javnih organizacija i politika”
i diplomskog studija „Upravljanja javnim organizacijama”.
Nastavili smo pojačavati suradnju s Europskom komisijom, koja je organizator tečajeva jezika koje pohađa naše
osoblje, kao i s Europskom upravnom školom, koja nam
je pomogla pri organizaciji osposobljavanja u području
tzv. „mekih vještina” održanog prilikom „Dana osposobljavanja na Europskom revizorskom sudu”. Povrh toga,
nastavili smo proširivati ponudu tečajeva koje nudimo,
koja obuhvaća prilagođene e-tečajeve i osposobljavanje
u obliku kombiniranog učenja. Također smo nastavili
naš uspješni niz prezentacija koje održavaju unutarnji
i vanjski stručnjaci na temu razvojnih promjena u području revizije ili o pitanjima povezanima s radom naših
revizora. Nadalje, uveli smo okvir za dodjelu „Nagrada za
uspješan rad” kako bismo nagradili uspješno osoblje koje
ne radi na rukovodećim mjestima, i to omogućavanjem
posebnog osposobljavanja izvan naše institucije.
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Prevođenje

Informacijska tehnologija

Prevođenje je djelatnost koja služi kao potpora revizijama i koja našoj instituciji omogućuje da ostvari svoju
misiju i komunikacijske ciljeve. Tijekom 2015. godine prevedeno je više stranica nego ikad – više od 200 000 – što
čini povećanje od gotovo 3 % u odnosu na 2014. godinu.
Otprilike 99 % prijevoda dovršeno je na vrijeme.

Tijekom 2015. godine naša uprava za informacije i tehnologije usmjerila je svoje napore na prilagođavanje naših
informacijskih sustava za administraciju kako bi doprinijela uspješnoj provedbi reforme naše institucije, kao i na
pripreme za promjene u području upravljanja znanjem
s ciljem pružanja podrške novoj organizacijskoj strukturi
Suda.

Uz obavljanje uobičajenih prevoditeljskih zadaća, prevoditelji su pružili jezičnu podršku tijekom 26 terenskih
revizijskih posjeta diljem cijelog EU-a, kao i usluge usmenog prevođenja tijekom događanja i sastanaka unutar
institucije. Povrh toga, pružili su podršku u procesu
izrade preliminarnih opažanja i tematskih izvješća, čime
su učvrstili svoju ulogu u temeljnom revizijskom procesu
naše institucije.
Slijedom promjena u procesu prevođenja i u skladu
s reformom naše institucije, uprava za prevođenje optimizirala je tijekom 2015. godine svoju strukturu preraspodjelom asistenata u centralizirane skupine. Jedan od
velikih projekata koje uprava provodi, GroupShare, dovest
će do ključnih poboljšanja daljnjim pojednostavnjenjem
rada centralizirane skupine asistenata, omogućavajući
na taj način veću učinkovitost i automatizaciju rada, kao
i usklađivanje prakse na razini svih jezičnih službi.

Osim toga, kako bi se dovršila cjelovita inačica alata za
dokumentiranje revizije Assyst2, uvedene su sve funkcionalnosti za revizije u svrhu davanja izjave o jamstvu i revizije uspješnosti te povezana izvješća, čime je dovršen taj
veliki projekt. Započela je uporaba našeg novog sustava
upravljanja revizijama (AMS) te je u njemu izrađeno više
od 300 planova. S pomoću tog alata obavljeno je utvrđivanje i praćenje 180 revizijskih zadataka.
Nakon što su prethodnih godina postavljeni tehnički
temelji za mobilnost (omogućavanjem dostupnosti
bežične mreže u svim prostorijama Suda te opremanjem
našeg osoblja prijenosnim računalima), uprava se sada
usmjerava na globalnu mobilnost, što podrazumijeva pristup sadržajima s bilo koje lokacije, u bilo kojem trenutku
i s bilo kojeg uređaja. Projekt namijenjen razvoju rješenja
kojim će se zajamčiti da osoblje može pristupiti informacijama s bilo kojeg uređaja doprinijet će kontinuitetu
poslovanja naše institucije kao i povećanju učinkovitosti
i djelotvornosti. Sva razvijena i isporučena rješenja u području informacijskih tehnologija dovršena su te je pri
tome zajamčena sigurnost rada i kontinuiteta poslovanja,
zahvaljujući čemu su kritični sustavi bili dostupni 99,82 %
vremena.
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Administracija i oprema
Zadaća je uprave za financije i podršku pružiti prikladne
resurse, usluge i prostorije te tako pomoći našoj instituciji
u ispunjavaju misije i ostvarenju strateških ciljeva. Osim
toga, uprava vodi računa o tome da su dostupna sva
potrebna financijska sredstva i uspostavljene sve unutarnje kontrole i računovodstveni mehanizmi za pružanje
potpore aktivnostima Suda. Tijekom 2015. godine uprava
je nastavila s radom usmjerenim na daljnje povećanje
učinkovitosti i ekonomičnosti svojih aktivnosti.
Zbog izvanredne situacije koja je uslijedila nakon terorističkih napada u Parizu u studenome te naknadne krizne
situacije u Belgiji, pojačali smo mjere sigurnosti i nabavili
potrebnu sigurnosnu opremu provedbom postupaka
javne nabave. Informacije o postupcima javne nabave
koje provodimo dostupne su na našim internetskim stranicama (eca.europa.eu).

Sustav upravljanja okolišem i neovisnog
ocjenjivanja (EMAS)
EMAS je upravljački instrument koji je Europska komisija
razvila za trgovačka društva i druge organizacije radi
provođenja evaluacija, izvješćivanja i poboljšanja njihove
učinkovitosti u zaštiti okoliša.
S razvojem sustava upravljanja okolišem2 započeli smo
2014. godine, u skladu s načelima Europskog standarda
za EMAS, kako je opisano u uredbi Europskog parlamenta
i Vijeća iz 2009. godine3. Cilj nam je dobiti certifikat EMAS
do kraja 2016. godine. Tijekom 2015. godine projekt EMAS napredovao je u skladu s utvrđenim planom.

Zgrade
U vlasništvu Suda trenutačno su tri zgrade („K1”, „K2”
i „K3”). Usto, Sud unajmljuje manje prostorije za svoj centar za oporavak informacijskih sustava u slučaju katastrofa te prostoriju za sastanke. Od Europskog parlamenta
također unajmljujemo tri uredske prostorije u Bruxellesu
te jednu u Strasbourgu.
Kako bismo zajamčili isplativost naše politike o zgradama, uzimamo u obzir tri čimbenika: posjedovanje u odnosu na unajmljivanje, troškove tijekom vijeka trajanja
imovine i međuinstitucijsku suradnju.
Osmišljavanjem i provedbom naše politike o zgradama,
kao i na svim našim operativnim razinama, nastojimo
postavljati i postizati najveće standarde transparentnosti
i odgovornosti.

2

Sud je projekt EMAS pokrenuo u srpnju 2013.

3

Uredba (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća
od 25. studenoga 2009. o dobrovoljnom sudjelovanju
organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog
ocjenjivanja Zajednice (EMAS).
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Financijske informacije
Sud se financira iz općeg proračuna Europske unije. Naš
proračun predstavlja oko 0,087 % ukupne potrošnje EU-a
i 1,51 % ukupne administrativne potrošnje. U 2015. godini
ukupna stopa izvršenja proračuna iznosila je 98,68 %.

Izvršenje proračuna za 2015. godinu

FINANCIJSKA GODINA 2015.

Konačna odobrena
sredstva

Obveze

% uporabe
(odob. sred./obv.)

Glava 1.: Osobe koje rade u instituciji

Plaćanja
(u tisućama eura)

10 – Članovi institucije

10 171

10 054

99 %

9 978

12 – Dužnosnici i privremeno osoblje

94 517

94 118

99 %

94 072

14 – Ostalo osoblje i vanjske usluge

4 651

4 559

98 %

4 502

162 – Službena putovanja

3 600

3 162

88 %

2 620

161 + 163 + 165 – Ostali rashodi koji se odnose na osobe
koje rade u instituciji

2 819

2 753

98 %

1 903

115 758

114 646

99 %

113 075

20 – Nekretnine

4 143

4 140

99 %

2 071

210 – Informacijska tehnologija i telekomunikacije

8 557

8 557

100 %

3 940

212 + 214 + 216 – Pokretnine i popratni troškovi

1 110

1 081

97 %

768

23 – Tekući administrativni rashodi

421

332

79 %

260

25 – Sastanci, konferencije

717

634

88 %

467

2 200

1 756

80 %

1 330

17 148

16 500

96 %

8 836

132 906

131 146

98 %

121 911

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

27 – Informiranje i izdavaštvo
Ukupno glava 2.
Sveukupno
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Proračun za 2016. godinu
Proračun za 2016. godinu donosi povećanje od 1,94 %
u odnosu na 2015. godinu.

Proračun za 2016. godinu

PRORAČUN

2016.

2016.

(u tisućama eura)

(u tisućama eura)

10 – Članovi institucije

10 885

10 291

12 – Dužnosnici i privremeno osoblje

98 881

97 420

14 – Ostalo osoblje i vanjske usluge

4 876

4 301

162 – Službena putovanja

3 600

3 700

161 + 163 + 165 – Ostali rashodi koji se odnose na osobe
koje rade u instituciji

2 559

2 669

120 801

118 381

20 – Nekretnine

2 911

3 080

210 – Informacijska tehnologija i telekomunikacije

7 347

7152

212 + 214 + 216 – Pokretnine i popratni troškovi

882

785

23 – Tekući administrativni rashodi

439

426

25 – Sastanci, konferencije

706

717

2 401

2 365

14 686

14 525

135 487

132 906

Glava 1.: Osobe koje rade u instituciji

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

27 – Informiranje i izdavaštvo
Ukupno glava 2.
Sveukupno
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Revizija i odgovornost
Razrješnica
Kao i na sve druge institucije, na Sud se primjenjuje
postupak davanja razrješnice. U travnju 2015. Europski
parlament dao je našem glavnom tajniku razrješnicu za
izvršenje proračuna Suda za financijsku godinu 2013.,
što znači da je naša računovodstvena dokumentacija za
2013. godinu zaključena i odobrena.
Obavili smo pomnu analizu svih pitanja koja su se pojavila tijekom postupka davanja razrješnice u pogledu naših
dužnosti u području revizije i upravljanja te poduzeli
odgovarajuće mjere, između ostaloga provedbom reforme. O poduzetim mjerama obavijestili smo i Europski
parlament.

Aktivnosti Službe za unutarnju reviziju prati revizijski
odbor koji se sastoji od triju članova naše institucije
i vanjskog stručnjaka. Odbor redovito prati napredak
u obavljanju različitih zadataka koji su predviđeni programom rada za unutarnju reviziju. Odbor također jamči
neovisnost Službe za unutarnju reviziju.
Služba za unutarnju reviziju sastavila je 2015. godine posebna izvješća o strateškim pitanjima kao što su izmjene
našeg godišnjeg izvješća, srednjoročni pregled provedbe
naše strategije za razdoblje 2013.–2017. i daljnjem postupanju po preporukama koje su iznijeli stručnjaci iste
razine i Europski parlament. Povrh toga, uzimajući u obzir
preporuke Službe za unutarnju reviziju iz 2014. godine
o unaprjeđenju ciklusa unutarnje kontrole, ažurirali smo
naš sustav sigurnosti informacija i formalizirali postojeći
okvir i smjernice za upravljanje rizikom. Služba za unutarnju reviziju pratila je provedbu novih smjernica i vodila
računa o tome da se njezine smjernice uzmu u obzir.
Svake godine podnosimo izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o rezultatima unutarnje revizije.

Unutarnja i vanjska revizija
Vanjska revizija Suda
Unutarnja revizija Suda
Služba za unutarnju reviziju savjetuje našu instituciju
u vezi s upravljanjem rizicima tako što izdaje mišljenja
o kvaliteti upravljanja i sustava unutarnje kontrole. Osim
toga, služba izdaje preporuke u svrhu unaprjeđenja
našeg poslovanja i promicanja dobrog financijskog
upravljanja. Služba pruža i potporu radu vanjskih revizora
čija je zadaća potvrditi računovodstvenu dokumentaciju
naše institucije. Naposljetku, Služba za unutarnju reviziju
pruža informacije o važnim izloženostima riziku i pitanjima u vezi s korporativnim upravljanjem.

Našu godišnju računovodstvenu dokumentaciju revidira neovisni vanjski revizor. Primjenjivanje istih načela
transparentnosti i odgovornosti kao i na svoje revizijske
subjekte važan je sastavni dio naše politike. Izvješće vanjskog revizora – PricewaterhouseCoopers Sàrl – o našoj
računovodstvenoj dokumentaciji za financijsku godinu
2014. objavljeno je 15. rujna 2015.
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Mišljenja vanjskog revizora – financijska
godina 2014.
O financijskim izvještajima:
„Prema našem mišljenju financijski izvještaji istinito
i vjerno prikazuju financijsko stanje Europskog revizorskog suda na dan 31. prosinca 2014. te njegovo financijsko poslovanje i novčane tokove za godinu završenu
tim danom, u skladu s odredbama Uredbe Vijeća (EU,
Euratom) br. 966/2012 od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije
te Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 1268/2012 od
29. listopada 2012. o pravilima za primjenu Financijske
uredbe.”
O uporabi resursa i kontroli postupaka:
„Na temelju našeg rada koji je opisan u ovom izvješću
nismo opazili ništa zbog čega bismo smatrali da u svim
značajnim aspektima i na temelju prethodno opisanih
kriterija:

••
••

sredstva dodijeljena Sudu nisu iskorištena u predviđene svrhe,
uspostavljenim kontrolnim postupcima nisu pružena jamstva koja su potrebna kako bi financijsko
poslovanje bilo usklađeno s važećim pravilima
i propisima.”
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Izjava dužnosnika za
ovjeravanje na osnovi
delegiranja
Ja, niže potpisani glavni tajnik Europskog revizorskog suda, u svojstvu dužnosnika za ovjeravanje na osnovi delegiranja, izjavljujem:

••

da su informacije u ovom izvješću istinite i točne, te

••

da imam razumno jamstvo:
—— da su resursi dodijeljeni za aktivnosti opisane u ovom izvješću iskorišteni u predviđene svrhe i u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja,
—— da se uspostavljenim kontrolnim postupcima pružaju potrebna jamstva o zakonitosti i pravilnosti transakcija povezanih s računovodstvenom dokumentacijom
i jamči odgovarajuće postupanje u slučaju optužbi ili sumnji na prijevaru, te
—— da su kontrolama ostvareni prikladni troškovi i koristi.

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, 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.

Sastavljeno u Luxembourgu 25. veljače 2016.

Eduardo Ruiz García
Glavni tajnik
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KAKO DOĆI DO PUBLIKACIJA EU-a
Besplatne publikacije:
•

jedan primjerak:
u knjižari EU-a (http://bookshop.europa.eu);

•

više od jednog primjerka ili plakati/zemljovidi:
u predstavništvima Europske unije (http://ec.europa.eu/represent_en.htm),
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