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03Predsjednikova 
uvodna riječ

Ove godine Europski revizorski sud obilježava 40. godišnjicu djelovanja. Već više od 20 godina Sud daje izjavu 
o jamstvu u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije EU-a te zakonitosti i pravilnosti povezanih 
transakcija.

Otkako je Sud 1994. počeo izražavati mišljenje o pravilnosti transakcija povezanih s računovodstvenom 
dokumentacijom, za 2016. godinu po prvi je put izrazio uvjetno, a ne nepovoljno mišljenje. U tome se očituje važan 
napredak u upravljanju financijskim sredstvima EU-a. U velikom dijelu rashoda za 2016. koji su obuhvaćeni revizijom 
stopa pogreške nije bila značajna te se u posljednje tri godine bilježi postojan napredak u pogledu procijenjene 
stope pogreške u plaćanjima koja su izvršena iz proračuna EU-a: 2014. ta je stopa iznosila 4,4 %, 2015. 3,8 %, 
a 2016. 3,1 %. Naposljetku, kao i prethodnih godina, Sud je zaključio da računovodstvena dokumentacija EU-a za 
2016. godinu istinito i vjerno prikazuje financijsko stanje EU-a.

Govoreći o budućnosti, Sud je odlučio preispitati način na koji obavlja reviziju proračuna EU-a, kao što je predviđeno 
strategijom Suda za razdoblje 2018. – 2020. Naime, Sud namjerava posvetiti veću pozornost različitim razinama 
unutrašnjih kontrola koje Europska komisija i administrativna tijela država članica obavljaju u vezi s upravljanjem 
rashodima EU-a. Time će područja u kojima i dalje postoje nedostatci postati transparentnija, dok će Sud lakše 
promicati odgovornost i dodatni napredak u pogledu upravljanja financijskim sredstvima EU-a.

Klaus-Heiner LEHNE
Predsjednik Europskog revizorskog suda
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Ključni nalazi

Sažetak izjave o jamstvu za 2016. godinu

Europski revizorski sud izražava pozitivno mišljenje o pouzdanosti računovodstvene dokumentacije Europske 
unije za 2016. godinu.

Cjelokupno gledajući, prihodi za 2016. godinu bili su zakoniti i pravilni, kao i prethodnih godina.

Plaćanja za 2016. godinu bila su zakonita i pravilna, osim plaćanja za nadoknadu troškova.

Cjeloviti tekst izjave o jamstvu koju izražava Sud iznesen je u poglavlju 1. godišnjeg izvješća za 2016. godinu.

 ο Računovodstvena dokumentacija za 2016. godinu sastavljena je u skladu s međunarodnim standardima 
i u svim značajnim aspektima pruža istinit i vjeran prikaz stanja. Stoga Sud, kao i svake godine od 2007., 
izražava pozitivno mišljenje o njezinoj pouzdanosti.

 ο U posljednjih nekoliko godina bilježi se postojan napredak u pogledu procijenjene stope pogreške 
u plaćanjima koja su izvršena iz proračuna EU-a: 2016.: 3,1 %, 2015.: 3,8 % i 2014.: 4,4 %. Osim toga, 
2016. godine u plaćanjima utemeljenima na materijalnim pravima, koja čine velik dio rashoda obuhvaćenih 
revizijom, nije utvrđena značajna stopa pogreške. Stoga Sud po prvi put otkako je 1994. počeo podnositi 
izjavu o jamstvu izražava uvjetno mišljenje o plaćanjima za 2016.

 ο Plaćanja utemeljena na materijalnim pravima izvršavaju se korisnicima koji ispunjavaju uvjete, a ne kako bi 
im se nadoknadili troškovi. Takva plaćanja čine približno polovicu rashoda obuhvaćenih revizijom 2016. te 
uključuju izravnu potporu poljoprivrednicima, koja čini najveći dio rashoda u području „Prirodni resursi: 
tržišne i izravne potpore” (u kojemu procijenjena stopa pogreške iznosi 1,7 %), i plaćanja u području 
„Administracija” (0,2 %). U obama navedenim područjima procijenjena stopa pogreške ne prelazi prag 
značajnosti od 2 %. Ostale aktivnosti financirane plaćanjima utemeljenima na materijalnim pravima čine 
studentske i istraživačke stipendije te poljoprivredno-okolišne mjere.

 ο Plaćanja za nadoknadu troškova izvršavaju se korisnicima kojima su nastali troškovi nadoknadivi sredstvima 
EU-a. Takvim su plaćanjima obuhvaćeni rashodi u područjima u kojima su zabilježene najviše stope 
pogrešaka: „Prirodni resursi: ruralni razvoj, okoliš, klimatska politika i ribarstvo” (u kojemu procijenjena stopa 
pogreške iznosi 4,9 %) te „Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija” (4,8 %). Ostale aktivnosti financirane 
plaćanjima za nadoknadu troškova čine istraživački projekti, programi osposobljavanja i razvojni programi.

 ο Informacije iznesene u izvješćima Komisije o pravilnosti za većinu su područja u velikoj mjeri u skladu 
s rezultatima Suda. Komisija je također utvrdila da je ukupna stopa pogreške značajna.
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Cjeloviti tekst godišnjih izvješća Suda o proračunu EU-a za 2016. godinu i aktivnostima koje se financiraju iz 8., 9., 10. i 11. europskog 
razvojnog fonda dostupan je na internetskim stranicama Suda (http://www.eca.europa.eu/hr/Pages/DocItem.aspx?did=41732).

 ο Korektivne mjere koje su poduzimala tijela država članica i Komisija imale su pozitivan učinak na 
procijenjenu stopu pogreške. Bez takvih mjera ukupna stopa pogreške koju je procijenio Sud bila bi viša 
za 1,2 %. Bilo je dostupno dovoljno informacija da se spriječi ili otkrije i ispravi znatan broj pogrešaka. Da 
su se sve te informacije upotrijebile u svrhu ispravljanja pogrešaka, procijenjena stopa pogreške za ukupne 
rashode u područjima „Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija” i „Globalna Europa” bila bi 2016. ispod 
praga značajnosti od 2 %.

 ο Ukupan iznos plaćanja koje se EU ove godine obvezao izvršiti iz budućih proračuna bio je viši nego 
ikada dosad. Predviđa se da će se taj iznos povećavati sve do 2020. godine. Rješavanje tih zaostataka 
i sprječavanje nastajanja novih trebali bi biti prioriteti pri planiranju višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) 
za razdoblje koje započinje 2020. godine.

 ο Sud je usporedio okvir za izvješćivanje o uspješnosti koji primjenjuje Komisija s primjerima dobre prakse 
u drugim administrativnim sustavima. Zaključak je Suda da bi Komisija trebala pojednostavniti mjerenje 
uspješnosti, primjerice drastičnim smanjenjem broja ciljeva i pokazatelja.

http://www.eca.europa.eu/hr/Pages/DocItem.aspx?did=41732
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O Sudu
Misija je Suda kao vanjskog revizora EU-a doprinositi unaprjeđenju financijskog upravljanja EU-om, promicati 
odgovornost i transparentnost te djelovati kao neovisni zaštitnik financijskih interesa građana Unije.

Sud upozorava na rizike, pruža jamstva, upućuje na nedostatke i uspjehe te daje smjernice donositeljima politika 
i zakonodavcima EU-a o tome kako poboljšati upravljanje politikama i programima EU-a. Sud se svojim djelovanjem 
brine da građani EU-a znaju kako se troši njihov novac.

Predmet revizije

Izjava o jamstvu koju Sud daje o proračunu EU-a

Proračun EU-a svake godine odobravaju Europski parlament i Vijeće na temelju višegodišnjih financijskih okvira 
(VFO). Za jamčenje pravilne potrošnje proračunskih sredstava odgovorna je u prvom redu Komisija.

Svake godine Sud obavlja reviziju prihoda i rashoda proračuna EU-a te ispituje je li godišnja računovodstvena 
dokumentacija pouzdana i jesu li prihodovne i rashodovne transakcije usklađene s važećim pravilima i propisima na 
razini EU-a i država članica.

Na tome se temelji izjava o jamstvu koju je Sud dužan podnijeti Europskom parlamentu i Vijeću u skladu 
s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

Proračun EU-a za 2016. u brojkama

Potrošnja proračunskih sredstava važan je instrument ostvarivanja ciljeva politika EU-a.

Ukupni rashodi 2016. godine iznosili su 136,4 milijarde eura, odnosno otprilike 267 eura po svakom građaninu. 
Rashodi EU-a u prosjeku su činili 2,0 % ukupnih rashoda opće države u državama članicama EU-a.

Odakle ta sredstva dolaze?

Proračun EU-a financira se na različite načine. Najveći dio (95,6 milijardi eura) financiraju države članice, razmjerno 
svojem bruto nacionalnom dohotku. Ostale izvore sredstava čine carinske pristojbe (20,1 milijarda eura) te porez na 
dodanu vrijednost koji ubiru države članice (15,9 milijardi eura).
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Na što se sredstva troše?

Godišnji proračun EU-a troši se na široki raspon područja (vidi dijagram 1.).

D
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gr
am

 1
. Rashodi za 2016. obuhvaćeni revizijom

Ukupno: 129,3 mlrd. eura

Ruralni razvoj, 
okoliš, klimatska 

politika 
i ribarstvo

Tržišne i izravne 
potpore

Misc.

Ostalo
0,4 mlrd. 

eura

„Administracija”
9,4 mlrd. eura

„Sigurnost i građanstvo”
2,4 mlrd. eura

13,8 mlrd. eura

44,1 mlrd. eura

57,9 mlrd. eura

„Prirodni resursi” „Globalna 
Europa”

8,3 mlrd. 
eura

35,7 mlrd. eura

„Kohezija”

15,2 mlrd. eura

„Konkurentnost”

Plaćanjima se pruža potpora različitim aktivnostima kao što su poljoprivreda i razvoj ruralnih i urbanih područja, 
projekti prometne infrastrukture, istraživanje, osposobljavanje za nezaposlene, potpora državama koje se žele 
priključiti EU-u ili pomoć susjednim državama i državama u razvoju.

Približno dvije trećine proračunskih sredstva troše se u okviru „podijeljenog upravljanja”, pri čemu pojedinačne 
države članice raspoređuju sredstva i upravljaju rashodima u skladu sa zakonima EU-a i nacionalnim zakonima (npr. 
rashodima u područjima „Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezije” te „Prirodni resursi”).
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Nalazi revizije

Računovodstvena dokumentacija EU-a pruža istinit i vjeran prikaz stanja

Računovodstvena dokumentacija EU-a za 2016. godinu sastavljena je u skladu s međunarodnim računovodstvenim 
standardima za javni sektor te u svim značajnim aspektima istinito i vjerno prikazuje financijske rezultate EU-a za 
predmetnu godinu te njegovu imovinu i obveze na kraju godine.

Sud je stoga bio u mogućnosti izraziti pozitivno mišljenje o pouzdanosti računovodstvene dokumentacije (tj. 
„odobriti” je), kao i svake godine od 2007.

Rashodi EU-a zakoniti su i pravilni, osim plaćanja za nadoknadu troškova

Sud ispituje uzorak transakcija iz različitih sastavnih dijelova proračuna EU-a kako bi procijenio u kojoj su mjeri 
u prihodima i različitim rashodovnim područjima prisutne pogreške. Za više informacija o revizijskom pristupu Suda 
i procijenjenoj stopi pogreške vidi str. 45. i 46.

Sud je zaključio da u prihodima nisu postojale značajne pogreške.

Za 2016. godinu Sud daje uvjetno mišljenje o plaćanjima koja su izvršena iz proračuna EU-a, po prvi put otkako 
je 1994. počeo podnositi izjavu o jamstvu.

Kad je riječ o rashodima, Sud procjenjuje da stopa pogreške u rashodima u cjelini iznosi 3,1 % (vidi dijagram 2.). Za 
usporedbu, ta je stopa 2015. iznosila 3,8 %, a 2014. 4,4 %.
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Napomena:  Sud se za procjenu stope pogreške služi standardnim statističkim tehnikama. Sud je 95 % siguran da se stopa pogreške u predmetnoj skupini 
podataka kreće u rasponu između donje i gornje granice pogreške (za više pojedinosti vidi prilog 1.1. poglavlju 1. godišnjeg izvješća za 2016. godinu).
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 2
. Procijenjena stopa pogreške za proračun EU-a u cjelini (2014. – 2016.)

3,1 %

3,8 %

4,4 %

2 %
prag značajnosti

2016.2015.2014.
0 %

6 %

5 %

4 %

3 %

1 %

2 %

procijenjena stopa pogreškegornja granica pogreške donja granica pogreške

Pogreške su se najvećim dijelom pojavljivale u plaćanjima za nadoknadu troškova, za koja Sud stopu 
pogreške procjenjuje na 4,8 %. Kad je riječ o plaćanjima utemeljenima na materijalnim pravima, Sud 
procjenjuje da stopa pogreške iznosi 1,3 %, što je ispod praga značajnosti od 2 % (vidi dijagram 3.).
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 3
. U otprilike polovici rashoda za 2016. nije bilo značajnih pogrešaka

Što su plaćanja utemeljena na materijalnim pravima i plaćanja za nadoknadu 
troškova?

Kada je riječ o potrošnji sredstava EU-a, dvije su glavne vrste rashoda u kojima se pojavljuju jasno prepoznatljivi 
obrasci rizika:

 ο plaćanja utemeljena na materijalnim pravima uvjetovana su ispunjavanjem određenih uvjeta te, između 
ostaloga, obuhvaćaju studentske i istraživačke stipendije (u okviru rashoda u području „Konkurentnost”), 
izravnu potporu poljoprivrednicima (u okviru područja „Prirodni resursi”) ili plaće i mirovine osoblja EU-a (u 
okviru područja „Administracija”).

 ο plaćanja za nadoknadu troškova, u okviru kojih EU nadoknađuje prihvatljive troškove za prihvatljive 
aktivnosti. Takva se plaćanja izvršavaju primjerice za istraživačke projekte (u okviru rashoda u području 
„Konkurentnost”), ulaganja u regionalni i ruralni razvoj te programe osposobljavanja (u okviru rashoda 
u područjima „Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija” te „Prirodni resursi”) i projekte razvojne pomoći 
(u okviru područja „Globalna Europa”).

4,8 %
1,3 %

Plaćanja za nadoknadu troškova

66,0 mlrd. eura

Plaćanja utemeljena na materijalnim pravima i administrativna plaćanja

63,3 mlrd. eura

procijenjena stopa pogreške razina značajnosti: 2 %  

Ukupno: 129,3 mlrd. eura 

Sud stoga zaključuje da su plaćanja za 2016. zakonita i pravilna, osim plaćanja za nadoknadu troškova.
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Rashodi pod podijeljenim upravljanjem imaju razmjeran udio u ukupnoj stopi pogreške

Ispitivanjem su također dobiveni rezultati za svako rashodovno područje, kako je prikazano na dijagramu 4. Način 
upravljanja rashodima EU-a tek u ograničenoj mjeri utječe na pravilnost, neovisno o tome radi li se o izravnom ili 
neizravnom upravljanju Komisije ili podijeljenom upravljanju s državama članicama. Za 2016. godinu procijenjene 
stope pogreške za rashode pod podijeljenim upravljanjem i za sve druge oblike operativnih rashoda gotovo su 
identične.

Najveći dio rashoda obuhvaćenih revizijom (45 %) odnosio se na područje „Prirodni resursi”. „Tržišne i izravne 
potpore”, koje se uglavnom sastoje od plaćanja izravne potpore poljoprivrednicima, čine više od tri četvrtine 
toga područja i u njima nije bilo značajnih pogrešaka (procijenjena stopa pogreške: 1,7 %). „Ruralni razvoj, okoliš, 
klimatska politika i ribarstvo” druga je sastavnica ovog područja i u njoj je bilo značajnih pogrešaka (procijenjena 
stopa pogreške: 4,9 %).

Drugi po veličini udio rashoda obuhvaćenih revizijom (28 %) odnosio se na područje „Gospodarska, socijalna 
i teritorijalna kohezija”. Glavni uzrok pogrešaka u ovom području bili su neprihvatljivi korisnici, aktivnosti, projekti ili 
rashodi (približno 70 %). Gotovo svi rashodi u tom području u obliku su plaćanja za nadoknadu troškova. Financijska 
godina 2016. posljednja je godina u kojoj su svi rashodi koje je Sud obuhvatio revizijom povezani s razdobljem VFO 
a 2007. – 2013. U narednim godinama očekuje se sve veći udio sredstava iz VFO-a za razdoblje 2014. – 2020.

Ukupne pogreške u ovim dvama područjima pod podijeljenim upravljanjem čine 79 % stope pogreške koju je Sud 
procijenio za 2016. godinu.
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 4
. Rezultati ispitivanja za rashodovna područja EU-a za 2016.

Procijenjena stopa pogreške za rashode u području „Konkurentnost za rast i zapošljavanje” i dalje je viša od stope 
pogreške za proračun EU-a u cjelini (3,1 %). Većina pogrešaka bila je povezana s nadoknadom neprihvatljivih 
troškova za osoblje ili neprihvatljivih neizravnih troškova koje su prijavili korisnici istraživačkih projekata.

Kad je riječ o području „Globalna Europa”, nepostojanje ključne dokumentacije i činjenica da je Komisija obračunala 
pretfinanciranje koje nije bilo opravdano financijskim izvješćima uzrokovali su dvije trećine ukupne procijenjene 
stope pogreške.

 Ukupno:  129,3 mlrd. eura

Misc.

Ostalo*
0,4 mlrd. 

eura

„Administracija”
9,4 mlrd. eura

„Sigurnost i građanstvo”*
2,4 mlrd. eura

Ruralni razvoj, 
okoliš, klimatska 

politika
i ribarstvo

Tržišne i izravne 
potpore

1,7 %
4,9 %4,8 %

0,2 %2,1 %4,1 %

13,8 mlrd. eura

44,1 mlrd. eura

57,9 mlrd. eura

„Prirodni resursi” „Globalna 
Europa”

8,3 mlrd. 
eura

35,7 mlrd. eura
15,2 mlrd. eura

„Konkurentnost”

procijenjena stopa pogreške razina značajnosti:  2 % 

„Kohezija”

% Procijenjena stopa pogreške temelji se na mjerljivim pogreškama koje Sud otkrije tijekom revizija, posebice ispitivanjem uzorka transakcija. U svrhu 
sastavljanja uzorka i procjenjivanja stope pogreške Sud se služi standardnim statističkim tehnikama (vidi prilog 1.1. poglavlju 1. godišnjeg izvješća za 
2016. godinu).

* Sud ne donosi posebnu procjenu rashoda za naslov 3. („Sigurnost i građanstvo”) i naslov 6. VFO-a („Naknade”), kao ni za ostale rashode (posebni 
instrumenti izvan VFO-a za razdoblje 2014. – 2020., kao što su pričuva za pomoć u nuždi i instrument fleksibilnosti). Međutim, revizije koje je Sud proveo 
u tim područjima doprinose ukupnom zaključku o rashodima za 2016. godinu.
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Na dijagramu 5. prikazana je usporedba procijenjenih stopa pogreške u različitim rashodovnim područjima 
u razdoblju 2014. – 2016. Dodatne informacije o rezultatima u vezi s prihodima i pojedinačnim rashodovnim 
područjima iznesene su na str. 21. – 43. te u relevantnim poglavljima godišnjeg izvješća za 2016. godinu.
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% Procijenjena stopa pogreške temelji se na mjerljivim pogreškama koje Sud otkrije tijekom revizija, posebice ispitivanjem uzorka transakcija. U svrhu 
sastavljanja uzorka i procjenjivanja stope pogreške Sud se služi standardnim statističkim tehnikama (vidi prilog 1.1. poglavlju 1. godišnjeg izvješća za 
2016. godinu).

* Sud je ispitivanjem transakcija 2014. godine obuhvatio i višestruku sukladnost te su pogreške u vezi s time doprinijele ukupnoj procijenjenoj stopi 
pogreške za naslov VFO-a „Prirodni resursi” s 0,6 postotnih bodova. Zbog izmjene pravnog okvira ZPP-a te se transakcije više nisu ispitivale za 2015. 
i 2016.
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Sud u određenim okolnostima uzima u obzir korektivne mjere pri procjeni stope pogreške

Države članice i Komisija primjenjuju korektivne mjere u slučajevima nepravilnih rashoda i kad se pogreške 
u plaćanjima ne utvrde ranije u postupku. Za potrebe revizijskih rezultata Sud nastoji uzeti u obzir mjere koje su 
se primijenile prije izvršenja plaćanja ili ispitivanja koje obavlja Sud. Potom se provjerava primjena ispravaka i po 
potrebi usklađuje procijenjena stopa pogreške.

Da se takve korektivne mjere nisu primijenile 2016. za plaćanja nad kojima je Sud proveo reviziju, ukupna stopa 
pogreške koju je procijenio Sud iznosila bi 4,3 %, a ne 3,1 %.

Osim toga, bilo je dostupno dovoljno informacija da se prije prijavljivanja rashoda Komisiji spriječi ili otkrije i ispravi 
znatan broj pogrešaka. Da su se sve te informacije upotrijebile u svrhu ispravljanja pogrešaka, procijenjena stopa 
pogreške za ukupne rashode u područjima „Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija” i „Globalna Europa” 
bila bi 2016. ispod praga značajnosti od 2 %. Drugim riječima, nema potrebe za dodatnim kontrolama potrošnje 
sredstava EU-a, nego se postojeće kontrole moraju pravilno primjenjivati.

Informacije o pravilnosti rashoda koje je iznijela Komisija u velikoj su mjeri u skladu 
s rezultatima Suda

Svaka glavna uprava (GU) Komisije sastavlja godišnje izvješće o radu. Takva izvješća uključuju izjavu u kojoj glavni 
direktor glavne uprave potvrđuje da ima jamstvo da su financijske informacije navedene u izvješću točne i da su 
transakcije za koje je odgovoran zakonite i pravilne. Sve glavne uprave iznijele su procjenu stope pogreške koja je, 
u većini slučajeva, u velikoj mjeri u skladu s procjenom Suda.

Slučajeve u kojima postoji sumnja na prijevaru Sud prijavljuje OLAF-u

Prijevara je čin namjerne obmane radi ostvarenja koristi. Stopom pogreške u proračunu EU-a koju Sud procjenjuje 
stoga se ne iskazuje ni razina prijevare ni razina neučinkovitosti ili gubitka sredstava. Riječ je o procjeni količine 
sredstava koja nisu trebala biti isplaćena jer nisu iskorištena u skladu s važećim pravilima i propisima.

Slučajevi u kojima Sud tijekom obavljanja revizije utvrdi da postoji sumnja na prijevaru prijavljuju se OLAF-u, uredu 
Europske unije za borbu protiv prijevara. Od tog trenutka nadalje OLAF je nadležan za istragu i daljnje postupanje 
u vezi s tim slučajevima, po potrebi u suradnji s nacionalnim pravosudnim tijelima. U približno 1000 transakcija 
nad kojima je Sud proveo reviziju u svrhu davanja izjave o jamstvu i za potrebe drugih revizija uspješnosti i/ili 
usklađenosti, 2016. godine utvrđeno je jedanaest slučajeva u kojima postoji sumnja na prijevaru (2015. je 
bilo 12 takvih slučajeva).

Ti su slučajevi proslijeđeni OLAF-u, kao i pet drugih slučajeva na koje su Sudu pozornost skrenuli građani. Slučajevi 
u kojima postoji sumnja na prijevaru bili su povezani s umjetnim stvaranjem uvjeta u svrhu ispunjavanja kriterija 
prihvatljivosti za dodjelu subvencije, neisporučivanjem robe ili usluga, prijavom troškova koji ne ispunjavaju kriterije 
prihvatljivosti, sukobima interesa i nepravilnostima u javnoj nabavi.

Želite li doznati više? Iscrpne informacije o glavnim nalazima iznesene su u poglavlju 1. godišnjeg izvješća o proračunu EU-a za 
2016. godinu. Cjeloviti tekst godišnjeg izvješća dostupan je na internetskim stranicama Suda 
(http://www.eca.europa.eu/hr/Pages/DocItem.aspx?did=41732).

http://www.eca.europa.eu/hr/Pages/DocItem.aspx?did=41732
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Izazovi u proračunskom i financijskom upravljanju

Iznosi koje treba platiti u nadolazećim godinama viši su nego ikada dosad

EU je 2016. godine izvršio manji broj plaćanja nego što je prvotno bilo planirano. Glavni su uzrok bila znatna 
kašnjenja sa započinjanjem isplata iz velikog broja programa iz višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) za razdoblje 
2014. – 2020. koji su pod podijeljenim upravljanjem, posebice iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI) 
u područjima kohezije i ruralnog razvoja.

Istodobno, buduće obveze odobrene su praktički u skladu s planom. Slijedom toga, iznosi koje treba platiti 
u nadolazećim godinama viši su nego ikada dosad i dosežu 238,8 milijardi eura. Rješavanje tih zaostataka 
i izbjegavanje nastajanja novih trebali bi biti prioriteti pri planiranju VFO-a za razdoblje nakon 2020. godine.

Također je došlo do porasta ukupne financijske izloženosti proračuna EU-a, uz znatne dugoročne obveze, jamstva 
i pravne obveze. Iz toga proizlazi da će u budućnosti biti potrebno pažljivo upravljanje kako bi se u tom području 
ograničili rizici za proračun EU-a.
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Države članice mogle bi se suočiti s poteškoćama u iskorištavanju dijela dostupnih sredstava 
EU-a

Iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond, 
Kohezijski fond, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo) financira 
se približno trećina rashoda EU-a te oni čine znatan udio rashoda opće države pojedinih država članica (vidi 
dijagram 6.).

D
ija

gr
am

 6
.

0 % 5 % 10 % 15 % 20 %

Litva
Bugarska

Latvija
Rumunjska

Mađarska
Poljska

Hrvatska
Estonija

Slovačka
Češka Republika

Portugal
Malta

Slovenija
Cipar

Grčka
Španjolska

Italija
Irska

Francuska
Njemačka

Austrija
Finska

Ujedinjena Kraljevina
Švedska
Belgija
Danska

Nizozemska
Luksemburg

Preostali rashodi iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (stanje na 
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S obzirom na velik iznos odobrenih sredstava za obveze koja su i dalje raspoloživa u okviru VFO-a za 
razdoblje 2014. – 2020., države članice u kojima europski strukturni i investicijski fondovi čine znatan udio rashoda 
opće države mogu imati poteškoća s utvrđivanjem dovoljnog broja kvalitetnih projekata na koje bi utrošile 
dostupna sredstva EU-a ili koje bi sufinancirale.

Sud je općenito primijetio da primitci iz proračuna EU-a čine znatan udio kapitalnih ulaganja pojedinih država 
članica na godišnjoj razini. Drugim riječima, vrijednost i vremenski raspored takvih primitaka mogu imati znatne 
makroekonomske učinke, primjerice na ulaganja, rast i zapošljavanje, te ih je stoga potrebno u dovoljnoj mjeri uzeti 
u obzir pri planiranju budućih rashoda iz proračuna EU-a.

Proračun EU-a nije dovoljno fleksibilan za pružanje odgovora na nepredviđene događaje

Proračunski sustav EU-a oblikovan je na način da se njime pruža predvidljivo financiranje za dugoročne rashodovne 
programe EU-a. EU također raspolaže nizom proračunskih instrumenata koji nude fleksibilna rješenja u kriznim 
situacijama. Ti se instrumenti u posljednjih nekoliko godina sve više upotrebljavaju, primjerice u svrhu rješavanja 
izbjegličke krize.

S obzirom na kašnjenja s plaćanjima u velikom broju programa iz VFO-a za razdoblje 2014. – 2020. Sud smatra da 
postoji rizik od toga da se gornje granice proračunskih rashoda u narednim godinama dosegnu već normalnom 
potrošnjom sredstava. To bi ostavilo još manje prostora za prijeko potrebnu fleksibilnost u proračunu EU-a za 
odgovor na neočekivane događaje.

Složenost mehanizama EU-a za financiranje nastavila se povećavati

Proračun EU-a jedinstveni je mehanizam na koji se primjenjuju posebna pravila. Time se jamči odgovornost 
i transparentnost pred građanima EU-a i njihovim zastupnicima.

Međutim, zbog potrebe za pronalaskom dodatnih sredstava za odgovor na nove izazove (kao što su financijska 
kriza, klimatska politika, migracije i izbjeglička kriza te jačanje ulaganja u EU-u) mehanizmi financiranja tijekom 
vremena znatno su se razvili. Slijedom toga, broj tijela i instrumenata povezanih s financiranjem provedbe politika 
i programa EU-a znatno je porastao. Time se dodatno otežava djelotvorno upravljanje rashodima EU-a, njihova 
revizija i izvješćivanje o njima, kao i dobivanje njihova sveobuhvatnog pregleda.

Sud napominje da se nastavkom takvog trenda pojavljuje rizik od narušavanja odgovornosti i transparentnosti 
u vezi s proračunom EU-a.

Želite li doznati više? Iscrpne informacije o glavnim nalazima o proračunskom i financijskom upravljanju iznesene su u poglavlju 2. 
godišnjeg izvješća o proračunu EU-a za 2016. godinu.
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Potrebno je staviti jači naglasak na uspješnost

Okvir za izvješćivanje o uspješnosti koji primjenjuje Komisija mogao bi se unaprijediti 
usvajanjem međunarodnih primjera dobre prakse

Sredstva EU-a trebala bi se upotrebljavati u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja: ekonomičnosti, 
učinkovitosti i djelotvornosti. Komisija primjenjuje složen i raznovrstan okvir za mjerenje uspješnosti i izvješćivanje 
o rezultatima ostvarenima s pomoću proračuna EU-a. Sud je usporedio okvir koji primjenjuje Komisija 
s međunarodnim standardima i primjerima dobre prakse na razini nacionalnih vlada i drugih međunarodnih 
organizacija. To je Sudu omogućilo da identificira nekoliko područja u kojima bi Komisija mogla izvući pouke iz 
tuđih iskustava te poboljšati sustav izvješćivanja o uspješnosti. Sud zaključuje ovaj dio teksta s iznošenjem sljedećih 
preporuka Komisiji:

 ο da pojednostavni mjerenje uspješnosti, primjerice dodatnim smanjenjem broja ciljeva i pokazatelja

 ο da uspostavi uravnoteženije izvješćivanje o uspješnosti, primjerice tako da u svojim temeljnim izvješćima 
o uspješnosti jasno iznosi informacije o glavnim izazovima u vezi s postizanjem rezultata

 ο da dodatno poboljša pristupačnost svojih izvješća o uspješnosti, primjerice povećanom primjenom vizualnih 
i interaktivnih sredstava za prikaz podataka

 ο da jasnije pokaže da se rezultati evaluacija upotrebljavaju na prikladan način, primjerice sustavnijim daljnjim 
postupanjem

 ο da u ključnim izvješćima o uspješnosti navede, na temelju podataka kojima raspolaže, jesu li iznesene 
informacije o uspješnosti odgovarajuće kvalitete

 ο da omogući lakšu dostupnost informacija o uspješnosti.

Komisija prihvaća i provodi velik dio preporuka Suda

Zaključak ovogodišnje analize provedbe preporuka izveden je na temelju 108 preporuka iznesenih Komisiji 
u razdoblju 2010. – 2013. Komisija je 90 preporuka provela u potpunosti ili u većoj mjeri. Čak i preporuke koje 
Komisija prvotno nije prihvatila u većini su slučajeva provedene. Sud je utvrdio da samo šest preporuka nije uopće 
bilo provedeno (vidi dijagram 7.).
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Prošle godine Sud je usvojio rekordan broj tematskih izvješća o raznovrsnim temama

Sud redovito procjenjuje uspješnost u svojim tematskim izvješćima, koja se većinom temelje na revizijama 
uspješnosti ili kombinaciji procjena usklađenosti i uspješnosti. Sud je 2016. godine usvojio 36 tematskih izvješća, što 
je najveći broj dosad. Sva tematska izvješća iz 2016. godine popisana su na sljedećoj stranici.

Želite li doznati više? Iscrpne informacije o procjeni uspješnosti koju je obavio Sud iznesene su u poglavlju 3. godišnjeg izvješća 
o proračunu EU-a za 2016. godinu.
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Tematska izvješća

Tematska izvješća

Tematska izvješća

Tematska izvješća

FINANCIJSKO I GOSPODARSKO UPRAVLJANJE

Direktiva o uslugama
Željeznički prijevoz tereta
Integracija Roma
Obrazovni ciljevi
Financijski instrumenti
Pomorski promet
Pravila o državnim potporama
Zaključenje programa za 
razdoblje 2007. – 2013.

Zgrade ESVD-a 
Vanjske migracije
Moldova
Regija afričkih Velikih jezera
Crna Gora
Zapadni Balkan 
Honduras
Ukrajina
Mehanizam Unije za civilnu zaštitu
Prihodi u supsaharskoj Africi
Bivša jugoslavenska republika 
Makedonija

Praćenje provedbe preporuka
iz tematskih izvješća Suda
Europski institut za inovacije
i tehnologiju
Upotreba bespovratnih
sredstava u agencijama
Javna nabava u institucijama 
EU-a
Upravljanje u Europskoj
komisiji

Dohodak poljoprivrednika
Baltičko more
Bolesti životinja
Održiva biogoriva
Stavljanje nuklearnih 
postrojenja izvan pogona
Identi�kacija zemljišnih parcela 
Višestruka sukladnost
Prekogranične prijetnje zdravlju
Klimatske aktivnosti
Nepotrebno bacanje hrane

„ADMINISTRACIJA”

„KONKURENTNOST ZA RAST
I ZAPOŠLJAVANJE”

„GOSPODARSKA, SOCIJALNA
I TERITORIJALNA KOHEZIJA”

„GLOBALNA EUROPA” „SIGURNOST I GRAĐANSTVO”

„PRIRODNI RESURSI”Tematska 
izvješća Suda

za 2016. 

Postupak u slučaju prekomjernog
de�cita
Jedinstveni nadzorni mehanizam

Tematska izvješća Suda uglavnom se odnose na revizije uspješnosti i dostupna su na 23 jezika EU-a na internetskim stranicama Suda 
(http://www.eca.europa.eu/hr/Pages/AuditReportsOpinions.aspx?ty=Special report&tab=tab4).

http://www.eca.europa.eu/hr/Pages/AuditReportsOpinions.aspx?ty=Special
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Želite li doznati više? Iscrpne informacije o reviziji prihoda EU-a koju je obavio Sud iznesene su u poglavlju 4. godišnjeg izvješća 
o proračunu EU-a za 2016. godinu.

Prihodi
144,7 milijardi eura

Predmet revizije

Sud je revizijom obuhvatio prihodovnu stranu proračuna EU-a kojom se financiraju rashodi. Obavljeno je ispitivanje 
određenih ključnih kontrolnih sustava za izračun i ubiranje vlastitih sredstava te uzorka prihodovnih transakcija.

Doprinosi na temelju bruto nacionalnog dohotka (BND) država članica i poreza na dodanu vrijednost (PDV) računaju 
se s pomoću makroekonomskih statističkih podataka i procjena koje dostavljaju države članice. Prihodi EU-a na 
temelju BND-a i PDV-a 2016. godine činili su redom 66 % i 11 % ukupnih prihoda EU-a.

Tradicionalna vlastita sredstva, ponajprije carine na uvoz koje u ime EU-a naplaćuju administrativna tijela država 
članica, čine dodatnih 14 % prihoda EU-a. Preostalih 9 % čine prihodi iz ostalih izvora (npr.doprinosi i povrati koji 
proizlaze iz sporazuma i programa Unije te novčane kazne koje Komisija izrekne u slučaju kršenja pravila o tržišnom 
natjecanju).

Nalazi revizije

Postoje li značajne pogreške?

Ne
Procijenjena stopa pogreške:

0,0 % (2015.: 0,0 %)

Ispitani sustavi povezani s prihodima bili su općenito djelotvorni. Kad je riječ o tradicionalnim vlastitim sredstvima, 
Sud smatra da su pojedine kontrole bile tek djelomično djelotvorne. Također je utvrđeno da u određenim 
područjima Komisija ima prostora za poboljšanja u pogledu primijenjenih metoda i procesa provjere čija je svrha 
utvrđivanje posljedica međunarodnih aktivnosti na procjenu BND-a (osobito metoda za obradu kapitalizirane 
imovine u području istraživanja i razvoja). Navedeno bi moglo utjecati na izračun doprinosa koje države članice 
uplaćuju u proračun EU-a.

Preporuke

Sud preporučuje Komisiji:

 ο da u suradnji s državama članicama analizira sve moguće posljedice aktivnosti međunarodnih trgovačkih 
društava na procjenu BND-a te da im pruži smjernice o obradi tih aktivnosti pri sastavljanju podataka 
o BND-u i

 ο da potvrdi da je imovina za istraživanje i razvoj točno evidentirana u nacionalnim računima država članica.
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„Konkurentnost za rast i zapošljavanje”
15,2 milijarde eura

Predmet revizije

Sud je revizijom obuhvatio rashode za istraživanje i inovacije, obrazovne sustave i promicanje zapošljavanja, 
jedinstveno digitalno tržište, obnovljivu energiju i energetsku učinkovitost, moderniziranje prometnog sektora 
i unaprjeđenje poslovnog okruženja, posebno za mala i srednja poduzeća.

Rashodi obuhvaćeni revizijom u ovom području 2016. godine iznosili su 15,2 milijarde eura. Većina rashoda imala je 
oblik bespovratnih sredstava koja se dodjeljuju javnim ili privatnim korisnicima koji sudjeluju u projektima. Glavni 
rizik za pravilnost transakcija čine slučajevi u kojima korisnici prijavljuju neprihvatljive troškove koji se ne otkriju i ne 
isprave prije nego što ih Komisija nadoknadi.

Rashodi za istraživanje i inovacije, koji su 2016. činili 59 % potrošenih sredstava u okviru predmetnog podnaslova, 
nastaju u sklopu Sedmog okvirnog programa za istraživanje i razvoj za razdoblje 2007. – 2013. (FP7) i programa 
Obzor 2020., okvirnog programa za razdoblje 2014. – 2020.

Nalazi revizije

Postoje li značajne pogreške?

Da
Procijenjena stopa pogreške:

4,1 % (2015.: 4,4 %)

Većina pogrešaka povezana je s nadoknadom neprihvatljivih troškova za osoblje, drugim neprihvatljivim izravnim 
troškovima (kao što su troškovi za putovanja ili opremu koji nisu povezani s projektom) ili neprihvatljivim neizravnim 
troškovima koje su prijavili korisnici. Time su obuhvaćene pogreške u izračunima, nedostatak popratnih dokaza za 
prijavljene troškove i troškovi nastalih izvan dopuštenog razdoblja (vidi primjere u okviru).
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Bilo je dostupno dovoljno informacija da se spriječi ili otkrije i ispravi znatan broj pogrešaka. Da su se sve te 
informacije upotrijebile u svrhu ispravljanja pogrešaka, procijenjena stopa pogreške za ukupne rashode u području 
„Konkurentnost za rast i zapošljavanje” iznosila bi 2,9 %.

U nekoliko slučajeva Sud je također utvrdio da su koordinatori projekata raspodjeljivali financijska sredstva EU-a 
ostalim sudionicima u projektu uz određena kašnjenja. To može imati ozbiljne financijske posljedice za sudionike 
u projektu, osobito za mala i srednja poduzeća s niskim obrtnim kapitalom.

Pravila financiranja za Obzor 2020. jednostavnija su od onih za program FP7 i Komisija je uložila znatne napore 
u smanjenje administrativnih složenosti. Pojednostavnjenje je važno jer se njime smanjuje administrativno 
opterećenje te se može smanjiti rizik od pravne nesigurnosti i nedosljednog postupanja prema korisnicima. Komisija 
je 2016. uvela dodatne mjere pojednostavnjenja (kao što je ciljana potpora za novoosnovana poduzeća i raširenija 
upotreba jednokratnih iznosa potpore). Međutim, Sud primjećuje da postoje prilike za dodatno pojednostavnjenje 
pravnog okvira, ali to sa sobom nosi i određene rizike.

Izvješćima o radu GU-a za istraživanje i inovacije, GU-a za obrazovanje i kulturu te GU-a za mobilnost i promet pruža 
se vjerna procjena pravilnosti povezanih transakcija te se pruženim informacijama potvrđuju nalazi i zaključci Suda. 
Međutim, Sud je utvrdio da različite glavne uprave primjenjuju različite metodologije za izračun stopa pogreške 
i rizičnih iznosa.

Od 2014. godine za provedbu ex post revizija projekata u sklopu okvirnih programa za istraživanje odgovorna je 
Zajednička služba za reviziju. Služba Komisije za unutarnju reviziju obavila je reviziju Zajedničke službe za reviziju 
te joj je preporučila brže zaključivanje revizija i poboljšanje internih procesa planiranja i praćenja revizija povezanih 
s projektima u okviru Obzora 2020. te izvješćivanja o njima.

Povrh financijskih provjera Komisija prije nadoknade troškova također procjenjuje aspekte uspješnosti svakog 
projekta u području istraživanja i inovacija. Sud je pregledao procjenu uspješnosti koju je Komisija obavila za 
60 uzorkovanih projekata suradnje u području istraživanja i inovacija. Komisija je smatrala da su većinom tih 
projekata postignuti očekivani rezultati te da je jedna petina projekata bila iznimno uspješna. Istodobno, prema 
navodima Komisije 15 % projekata kasnilo je s provedbom. Za 7 % projekata Komisija je smatrala da prijavljeni 
troškovi nisu bili opravdani s obzirom na ostvareni napredak.

Primjeri neprihvatljivih troškova

U prvom primjeru jedno javno tijelo koje nije iz EU-a i koje je sudjelovalo u projektu u području tehnologije 
biogoriva netočno je izračunalo troškove za osoblje te zatražilo njihovu nadoknadu bez dostatnih dokaza 
o njihovoj povezanosti s projektom.

U drugom primjeru jedno malo ili srednje poduzeće koje je sudjelovalo u projektu razvoja usklađenih 
rješenja za hitne zdravstvene slučajeve u EU-u prijavilo je prekomjerne troškove za osoblje te zatražilo 
nadoknadu troškova za osoblje koji su nastali izvan razdoblja obuhvaćenog troškovnikom.
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Preporuke

Sud preporučuje Komisiji:

 ο da dodatno pojednostavni pravila i postupke koji se primjenjuju za program Obzor 2020. kako bi se smanjila 
pravna nesigurnost, i to većom uporabom pojednostavnjenih mogućnosti financiranja iz izmijenjene 
Financijske uredbe (kao što su jedinični troškovi, jednokratni iznosi, paušalno financiranje i nagrade)

 ο da zauzme dosljedan pristup izračunu stopa pogreške i ukupnog rizičnog iznosa te

 ο da skrati vrijeme potrebno za zaključenje ex post revizija i poboljša interne procese planiranja i praćenja 
revizija te izvješćivanja o njima.

Želite li doznati više? Iscrpne informacije o reviziji rashoda EU-a koju je Sud obavio u području „Konkurentnost za rast i zapošljavanje” 
iznesene su u poglavlju 5. godišnjeg izvješća o proračunu EU-a za 2016. godinu.
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Predmet revizije

Svrha je ovog rashodovnog područja smanjiti nejednakosti u razvoju različitih regija, restrukturirati industrijska 
područja koja propadaju te poticati prekograničnu, međudržavnu i međuregionalnu suradnju.

Rashodi obuhvaćeni revizijom u ovom području 2016. godine iznosili su 35,7 milijardi eura. Godina 2016. bila je 
posljednja godina u kojoj se sva plaćanja obuhvaćena revizijom koju je proveo Sud odnose na programsko razdoblje 
2007. – 2013. Rashodi obuhvaćaju dvije glavne cjeline: regionalnu i urbanu politiku te zapošljavanje i socijalna 
pitanja.

 ο Regionalna i urbana politika EU-a uglavnom se provodi u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) 
i Kohezijskog fonda (KF), iz kojih se zajedno financiralo 76 % rashoda u području kohezije 2016. godine. 
Sredstvima EFRR-a financiraju se infrastrukturni projekti, otvaranje ili očuvanje radnih mjesta, inicijative 
regionalnoga gospodarskog razvoja i aktivnosti kojima se podržavaju mala i srednja poduzeća. Sredstvima 
KF-a financiraju se ulaganja u infrastrukturu u području okoliša i prometa u državama članicama čiji je BND 
po stanovniku manji od 90 % prosjeka u EU-u.

 ο Politika zapošljavanja i socijalnih pitanja financira se uglavnom u okviru Europskog socijalnog fonda (ESF) te 
je činila 21 % rashoda u području kohezije 2016. godine. Rashodima u tom području cilj je poboljšati prilike 
i mogućnosti zapošljavanja poticanjem visoke razine zaposlenosti i otvaranja brojnijih i boljih radnih mjesta.

Komisija i države članice podijeljeno upravljaju rashodima, što uključuje sufinanciranje operativnih programa iz 
kojih se financiraju projekti. Pravila o prihvatljivosti za nadoknadu troškova utvrđuju se na nacionalnoj ili regionalnoj 
razini i mogu se razlikovati u različitim državama članicama i/ili programima.

Približno 3 % rashoda u području kohezije nastaje u okviru drugih instrumenata i fondova s posebnom namjenom, 
kao što su Europski instrument za susjedstvo (ENI) i Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD).

Nalazi revizije

„Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija”
35,7 milijardi eura

Postoje li značajne pogreške?

Da
Procijenjena stopa pogreške:

4,8 % (2015.: 5,2 %)
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Primjeri

Prijava neprihvatljivih troškova: korisnik jednog istraživačkog projekta u okviru EFRR-a u Španjolskoj 
prekršio je nekoliko pravila EU-a i nacionalnih pravila – troškovi su prijavljeni dvaput, unaprijed utvrđena 
metoda za izračun neizravnih troškova netočno je primijenjena i nezadovoljavajuće objašnjena te je PDV za 
koji je moguć povrat pogrešno prijavljen za sufinanciranje.

Neprihvatljivi korisnik: u pozivu na podnošenje prijedloga za jedan projekt EFRR-a u Češkoj Republici 
navedeno je da se mogu prijaviti samo mala i srednja poduzeća. Međutim, financijska sredstva dodijeljena 
su korisniku koji nije u toj kategoriji.

U glavne uzroke pogreške u rashodima na razini cjelokupnog područja „Gospodarska, socijalna i teritorijalna 
kohezija” ubrajaju se uvrštavanje neprihvatljivih rashoda u prijave korisnika, odabir neprihvatljivih projekata, 
aktivnosti ili korisnika (vidi primjere u okviru) te kršenje propisa o javnoj nabavi.

U znatnom broju transakcija u kojima su postojale mjerljive pogreške tijela država članica raspolagala su s dovoljno 
informacija da spriječe ili otkriju i isprave pogreške prije nego što su od Komisije zatražila nadoknadu. Da su se sve 
te informacije upotrijebile u svrhu ispravljanja pogrešaka prije prijavljivanja rashoda Komisiji, procijenjena stopa 
pogreške za ukupne rashode u području „Gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija” iznosila bi 1,1 %, odnosno 
ne bi prešla prag značajnosti od 2 %.

Financijski instrumenti u okviru EFRR-a i ESF-a

Do kraja 2015. godine prosječna stopa isplate krajnjim korisnicima financijskih instrumenata bila je 75 %, dok je 
prošle godine iznosila 57 %. Financijski instrumenti imaju oblik vlasničkih ulaganja, zajmova ili jamstava te služe za 
usmjeravanje financijskih sredstava poduzećima ili urbanim projektima. Do kraja 2015. uspostavljena su ukupno 
1052 financijska instrumenta s objedinjenim raspoloživim sredstvima od približno 16,9 milijardi eura. Nekoliko 
država članica naišlo je na poteškoće pri iskorištavanju tih sredstava u cijelosti, pri čemu su Španjolska, Italija, 
Nizozemska i Slovačka u tom pogledu znatno ispod prosjeka EU-a. Neisplata dijela raspoloživih sredstava znači da se 
jedna od glavnih prednosti te vrste instrumenta, a to je mogućnost višekratne uporabe tih sredstava, ne iskorištava 
u cijelosti.



28Pobliže o prihodima i rashodovnim područjima

Jamstvo Komisije za razdoblje 2007. – 2013.

Sud je u tematskom izvješću br. 36/2016 o pripremama za zaključenje programa za razdoblje 2007. – 2013. primijetio 
da je Komisija uspostavila odgovarajuće mehanizme kojima se državama članicama omogućuje da zaključe svoje 
operativne programe u području kohezije. Također je u tematskom izvješću br. 4/2017 o financijskim ispravcima 
koje je Komisija provodila u području kohezije u programskom razdoblju 2007. – 2013. zaključio da je Komisija 
djelotvorno primijenila mjere koje su joj stajale na raspolaganju za zaštitu proračuna EU-a od nepravilnih rashoda.

Godišnja izvješća o radu za 2016. godinu pružaju privremene informacije o rizičnim iznosima i preostalom riziku i za 
zaključenje razdoblja 2007. – 2013. i za godišnju dokumentaciju o jamstvu izrađenu za razdoblje 2014. – 2020. Rok do 
kojeg Komisija treba procijeniti dokumentaciju o zaključenju istječe tek 31. kolovoza 2017. Slijedom toga, o ishodu 
svoje procjene stopa preostalog rizika koje su dostavila revizijska tijela, Komisija će izvijestiti u godišnjim izvješćima 
o radu za 2017.

Jamstvo Komisije za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Tri godine nakon početka razdoblja 2014. – 2020. države članice odredile su samo 77 % tijela nadležnih za primjenu 
europskih strukturnih i investicijskih fondova. Sud je također utvrdio da su kašnjenja u izvršenju proračuna 
sredinom 2017. bila veća nego u istom dijelu razdoblja 2007. – 2013.

Komisija bi trebala pojasniti kako bi revizijska tijela država članica trebala definirati skupine podataka za reviziju 
u vezi s financijskim instrumentima. Pristup prema kojem skupinu podataka za reviziju čine početno raspoloživa 
sredstva, a ne prihvatljivi rashodi iskazani u godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji, dovodi do prikazivanja 
preostale stope manjom od stvarne. Sličan problem utječe i na predujmove državne potpore.

Procjena uspješnosti projekata

Na temelju pregleda 168 fizički dovršenih projekata Sud je utvrdio da je samo u jednoj trećini ispitanih projekata 
postojao sustav mjerenja uspješnosti s pokazateljima ostvarenja i rezultata koji su bili povezani s ciljevima 
operativnog programa. U većini projekata koje je Sud ispitao ciljevi za ostvarenja postignuti su barem djelomično, 
no u 42 % projekata nisu bili određeni pokazatelji i/ili ciljne vrijednosti rezultata. Zbog toga nije bilo moguće 
procijeniti pojedinačni doprinos tih projekata ukupnim ciljevima programa za rezultate.

U tematskom izvješću br. 2/2017 o pregovorima Komisije o sporazumima o partnerstvu i programima u području 
kohezije za razdoblje 2014. – 2020. Sud je analizirao znatne razlike u uporabi pokazatelja ostvarenja i, još više, 
pokazatelja rezultata, u različitim europskim strukturnim i investicijskim fondovima. Razlike u tom pogledu postoje 
i u različitim područjima politika, zbog čega je teško uspoređivati rezultate postignute u okviru različitih naslova 
proračuna EU-a.
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Preporuke

Sud preporučuje Komisiji:

 ο da pri zaključenju programa za razdoblje 2007. – 2013. obrati posebnu pozornost na područja u kojima postoji 
veći rizik od neprihvatljivih rashoda ili objave netočnih informacija koje mogu dovesti do nadoknada u većem 
iznosu od potrebnog

 ο da u razdoblju 2014. – 2020. pronađe rješenja za pitanja koja mogu utjecati na pouzdan izračun preostale 
stope

 ο da pri ponovnom razmatranju osmišljavanja i mehanizma provedbe europskih strukturnih i investicijskih 
fondova nakon 2020. godine ojača usmjerenost programa na uspješnost i pojednostavni mehanizam za 
plaćanja poticanjem, po potrebi, uvođenja daljnjih mjera za povezivanje razine plaćanja s uspješnošću, 
umjesto da samo nadoknađuje troškove.

Želite li doznati više? Iscrpne informacije o reviziji rashoda EU-a koju je Sud obavio u području „Gospodarska, socijalna i teritorijalna 
kohezija” iznesene su u poglavlju 6. godišnjeg izvješća o proračunu EU-a za 2016. godinu.
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„Prirodni resursi”
57,9 milijardi eura

Predmet revizije

Ovo rashodovno područje obuhvaća zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP), zajedničku ribarstvenu politiku (ZRP) 
i mjere povezane s okolišem.

ZPP je osnova za izvršenje rashoda EU-a u području poljoprivrede. Cilj je ZPP-a povećati poljoprivrednu proizvodnju 
te time zajamčiti primjereni životni standard poljoprivredne zajednice, stabilizirati tržišta te zajamčiti dostupnost 
zaliha hrane po razumnim cijenama.

Rashodi obuhvaćeni revizijom u ovom području 2016. godine iznosili su 57,9 milijardi eura. Rashodi u okviru ZPP-a 
pod podijeljenim su upravljanjem Komisije i država članica i financiraju se iz dvaju fondova:

 ο Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP), iz kojeg se u cijelosti financiraju izravna potpora i tržišne 
mjere i u sklopu kojega nastaje 77 % rashoda u ovom području

 ο Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), iz kojeg se zajedno s državama članicama 
sufinanciraju programi ruralnog razvoja i u sklopu kojega nastaje 21 % rashoda.

Rashodi u okviru obaju fondova usmjeravaju se preko približno 80 agencija za plaćanja koje su odgovorne za 
provjeru prihvatljivosti zahtjeva za potporu i izvršavanje isplata korisnicima.

Zajednička ribarstvena politika u najvećoj se mjeri provodi s pomoću sredstava iz Europskog fonda za pomorstvo 
i ribarstvo, koji je pod podijeljenim upravljanjem Komisije i država članica.

Politikom EU-a o okolišu Komisija upravlja na središnjoj razini. Program za okoliš i klimatsku politiku (LIFE) najveći je 
instrument za potrošnju sredstava u tom području.
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Postoje li značajne pogreške?

Poljoprivreda – tržišne i izravne potpore

Ne
Poljoprivreda – tržišne i izravne potpore

1,7 %
(2015.: 2,2 %)

Ruralni razvoj, okoliš, klimatska politika  
i ribarstvo

4,9 %
(2015.: 5,3 %)

Prirodni resursi ukupno:

2,5 %
(2015.: 2,9 %)

Procijenjena stopa pogreške:

Nalazi revizije

Tržišne i izravne potpore (EFJP)

Površina poljoprivrednog zemljište glavna je varijabla za plaćanja izravne potpore. Stalna poboljšanja sustava 
kontrole doprinijela su tome da je stopa pogreške za EFJP 2016. godine po prvi put ispod praga značajnosti od 2 %. 
To je u prvom redu postignuto izmjenom definicije trajnih travnjaka, poboljšanjima sustava za identifikaciju 
zemljišnih parcela (LPIS) te primjenom novog zahtjeva za geoprostornu potporu.

„Plaćanja za ekologizaciju” oblik su dodatne financijske potpore poljoprivrednicima koji ispunjavaju određene 
obveze u vezi s okolišem. Sud je ispitao uzorak od 63 takva plaćanja i utvrdio da su poljoprivrednici ispunjavali 
obveze u vezi s raznolikošću usjeva i zaštitom trajnih travnjaka. Postojale su određene pogreške povezane 
s ekološki značajnim površinama. Sud je utvrdio da nekoliko agencija za plaćanja ili nije imalo pouzdane informacije 
o kategorijama zemljišta u njihovim sustavima LPIS ili ih nije upotrebljavalo za provjeru zahtjeva.

Ruralni razvoj, okoliš, klimatska politika i ribarstvo

Narav i obrasci pogrešaka razlikuju se između EPFRR-a i ostalih rashodovnih područja u okviru područja „Prirodni 
resursi”.

Povrh neprihvatljivih korisnika, aktivnosti, projekata i rashodovnih stavki Sud je utvrdio pogreške povezane 
s neprihvatljivim zemljištima i brojem prihvatljivih hektara prikazanim većim od stvarnoga. Ove godine tri najveće 
pogreške u vezi s prihvatljivošću odnosile su se na korisnike koji nisu prijavili da nad njima imaju kontrolu povezana 
poduzeća, da su zahtjeve podnosili zajedno s tim poduzećima ili da su nabavu vršili od tih poduzeća, kako propisuju 
pravila EU-a ili nacionalna pravila (vidi primjer).

Prirodni resursi ukupno:

Da

Ruralni razvoj, okoliš, klimatska politika 
i ribarstvo

Da
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U znatnom broju transakcija u kojima su postojale mjerljive pogreške tijela država članica raspolagala su s dovoljno 
informacija da spriječe ili otkriju i isprave pogreške prije nego što su od Komisije zatražila nadoknadu. Da su se sve 
te informacije upotrijebile u svrhu ispravljanja pogrešaka prije prijavljivanja rashoda Komisiji, procijenjena stopa 
pogreške za ukupne rashode u području ruralnog razvoja, okoliša, klimatske politike i ribarstva iznosila bi 3,4 %.

Izvješća GU-a AGRI o zakonitosti i pravilnosti

Usklađena stopa pogreške za područje „Prirodni resursi” iznesena u godišnjem izvješću o radu GU-a AGRI za 
2016. godinu u skladu je sa zaključkom donesenim na temelju revizije koju je obavio Sud, prema kojem je ukupna 
stopa pogreške za ovo rashodovno područje značajna.

U tematskom izvješću br. 7/2017 Sud je pozdravio novu ulogu tijela za ovjeravanje u pogledu provjere zakonitosti 
i pravilnosti rashoda u okviru ZPP-a. Međutim, Sud je utvrdio niz znatnih nedostataka i iznio preporuke za 
poboljšanja u vezi s uzorkovanjem, ispitivanjem i izračunom stopa pogreške.

Procjena uspješnosti

Ispitivanje koje je Sud obavio u pogledu uspješnosti odabranih ulagačkih projekata u području ruralnog razvoja 
pokazalo je da je 95 % ulaganja provedeno prema planu.

Međutim, u 34 % slučajeva nisu postojali dostatni dokazi o opravdanosti troškova. Kada je to izvedivo, upotrebom 
pojednostavnjenih mogućnosti financiranja djelotvorno se ograničava rizik od previsokih cijena, dokle god se one 
postavljaju na pravoj razini. Sud trenutačno radi na detaljnijoj analizi ove teme u svrhu objave tematskog izvješća 
2018. godine.

Tijekom ispitivanja koje je Sud proveo u pogledu uspješnosti plaćanja za ekologizaciju prepoznate su određene 
pozitivne promjene u uporabi zemljišta nakon uvođenja tog programa, što se osobito odnosi na uspostavu ekološki 
značajnih površina u svrhu zaštite i poboljšanja bioraznolikosti. Sud je utvrdio da je do pozitivne promjene došlo na 
3,5 % obradivog poljoprivrednog zemljišta obuhvaćenog uzorkom.

Primjer neprihvatljivog korisnika – potpora malim i srednjim poduzećima dodijeljena je zadruzi koja je 
u vlasništvu velikog međunarodnog poduzeća

Sud je ispitao potporu jednoj litavskoj zadruzi za ulaganje u preradu i stavljanje na tržište poljoprivrednih 
proizvoda. Prema pravilima EU-a i nacionalnim pravilima takva se potpora dodjeljuje samo 
mikropoduzećima te malim i srednjim poduzećima, pri čemu se njihova veličina utvrđuje na temelju broja 
zaposlenika, godišnjeg prometa i ukupne godišnje bilance. Povezana poduzeća, kao što su poduzeća-
majke i poduzeća-kćeri, moraju biti uključena u taj izračun. Sud je utvrdio da je predmetna zadruga bila 
u vlasništvu velikog međunarodnog poduzeća te stoga nije pripadala kategoriji mikropoduzeća ni malih ili 
srednjih poduzeća.
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Preporuke

Sud preporučuje Komisiji:

 ο da preispita pristup koji agencije za plaćanja primjenjuju za klasifikaciju i ažuriranje kategorija zemljišta 
u svojim sustavima LPIS te za obavljanje obveznih unakrsnih provjera kako bi se smanjio rizik od pogrešaka 
u plaćanjima za ekologizaciju

 ο da pruži smjernice i širi najbolju praksu među nacionalnim tijelima kako bi se zajamčilo da se njihovim 
provjerama uspostavljaju poveznice između podnositelja zahtjeva i ostalih dionika uključenih u projekte za 
koje je dodijeljena potpora.

Želite li doznati više? Iscrpne informacije o reviziji rashoda EU-a koju je Sud obavio u području „Prirodni resursi” iznesene su 
u poglavlju 7. godišnjeg izvješća o proračunu EU-a za 2016. godinu.
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Predmet revizije

U sklopu ovog rashodovnog područja nekoliko je različitih politika čiji je zajednički cilj ojačati koncept „građanstva 
EU-a” uspostavom područja slobode, pravde i sigurnosti bez unutarnjih granica.

Rashodi obuhvaćeni revizijom u ovom području 2016. godine iznosili su 2,4 milijarde eura. Ta sredstva upotrijebljena 
su za zaštitu granica, politiku useljavanja i azila, pravosuđe i unutarnje poslove, javno zdravlje, zaštitu potrošača, 
kulturu, mladež, informiranje i dijalog s građanima. To područje obuhvaća razmjerno mali dio proračuna EU-a koji 
s vremenom postaje sve veći (2016. godine približno 1,9 %).

Znatnim dijelom rashoda upravlja dvanaest decentraliziranih agencija o kojima izvješćujemo zasebno u posebnim 
godišnjim izvješćima Suda.

Rashodi u području migracija i sigurnosti čine približno polovicu (53 %) ukupnih rashoda i u najvećoj mjeri nastaju 
pod podijeljenim upravljanjem država članica i Komisije. Najvažniji su fondovi u okviru ovog naslova:

 ο Fond za azil, migracije i integraciju (FAMI), čiji je cilj doprinijeti djelotvornom upravljanju migracijskim 
tokovima te omogućiti zajednički pristup EU-a pitanjima azila i useljavanja

 ο Fond za unutarnju sigurnost (FUS), čiji je cilj ostvariti visoku razinu sigurnosti u EU-u.

Ti su fondovi uspostavljeni na razdoblje 2014. – 2020. te su zamijenili program SOLID („Solidarnost i upravljanje 
migracijskim tokovima”).

Sud je također ispitao mali broj transakcija u okviru drugih naslova u ovom rashodovnom području. S obzirom na 
mali uzorak Sud nije u mogućnosti izračunati reprezentativnu stopu pogreške za područje „Sigurnost i građanstvo”.

„Sigurnost i građanstvo”
2,4 milijarde eura
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Nalazi revizije

Komisija i države članice ostvarile su vrlo spor napredak u vezi s plaćanjima pod podijeljenim upravljanjem iz FAMI-
ja i FUS-a. Do kraja financijske godine 2015. Komisija za 15 država članica nije obračunala niti jedno plaćanje. U šest 
država članica obračunano je manje od 5 % dostupnih sredstava, u trima državama članicama između 5 % i 10 %, a u 
četirima između 10 % i 15 %.

Sud je također utvrdio niz nedostataka za program SOLID te fondove FAMI i FUS koji mogu dovesti do kašnjenja 
u primjeni tih fondova, otežati procjenu koju Komisija obavlja nad sustavima država članica, dovesti do kašnjenja 
u ispravljanju nedostataka u kontrolnim sustavima te povećati rizik za upravljanje financiranim mjerama, njihovu 
prihvatljivost i kontrolu.

Želite li doznati više? Iscrpne informacije o reviziji rashoda EU-a koju je Sud obavio u području „Sigurnost i građanstvo” iznesene su 
u poglavlju 8. godišnjeg izvješća o proračunu EU-a za 2016. godinu.
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„Globalna Europa”
8,3 milijarde eura

Predmet revizije

Ovo rashodovno područje obuhvaća rashode u području vanjske politike, potpore zemljama kandidatkinjama 
i potencijalnim kandidatkinjama za članstvo u EU-u te razvojne i humanitarne pomoći pružene zemljama u razvoju 
i susjednim zemljama (bez europskih razvojnih fondova – vidi stranice 41. – 43.).

Rashodi obuhvaćeni revizijom u ovom području 2016. godine iznosili su 8,3 milijarde eura te su se isplaćivali u više 
od 150 zemalja. Tim rashodima upravlja se ili izravno, na razini nekoliko glavnih uprava Komisije (iz njihova sjedišta 
u Bruxellesu ili preko delegacija EU-a u državama korisnicama), ili pak neizravno, na razini zemalja korisnica ili 
međunarodnih organizacija, pri čemu se primjenjuje širok raspon instrumenata za suradnju i metoda pružanja 
potpore.

Nalazi revizije

Postoje li značajne pogreške?

Da
Procijenjena stopa pogreške:

2,1 % (2015: 2.8 %)

Primjer nedostupnosti popratne dokumentacije

Sud je ispitao rashode koje je Komisija prihvatila u vezi s bespovratnim sredstvima dodijeljenima jednoj 
nevladinoj organizaciji koja djeluje u području omogućavanja pristupa zdravstvenim uslugama u vezi sa 
spolnim i reproduktivnim zdravljem. Korisnik nije dostavio popratnu dokumentaciju kojom bi opravdao 
neke od troškova obuhvaćenih revizijom, osobito troškove plaća za osoblje, osiguranja, nacionalnog poreza 
na dohodak te najma vozila i učionica. Ti se troškovi stoga smatraju neprihvatljivima.

S obzirom na doprinose EU-a općem proračunu država korisnica Komisija je vrlo fleksibilna pri donošenju odluka 
o tome jesu li uvjeti prihvatljivosti ispunjeni. Slijedom toga, postoji mali rizik od kršenja važećih pravila. Isto vrijedi 
i za sredstva EU-a koja se objedinjuju sa sredstvima drugih međunarodnih donatora i ne namjenjuju za točno 
određene stavke rashoda. U tim se slučajevima troškovi koji su prema pravilima EU-a neprihvatljivi često mogu 
pokriti doprinosima drugih donatora.

37 % procijenjene stope pogreške povezano je s rashodima za koje nije dostavljena ključna popratna dokumentacija 
(vidi primjer u nastavku). Ostale važne vrste pogrešaka čine rashodi koji nisu nastali i neprihvatljivi rashodi.
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U znatnom broju transakcija u kojima su postojale mjerljive pogreške, Komisija je raspolagala s dovoljno informacija 
da spriječi ili otkrije i ispravi pogreške. Da je Komisija pravilno upotrijebila sve informacije kojima je raspolagala, 
procijenjena stopa pogreške za ukupne rashode u području „Globalna Europa” iznosila bi 1,4 %, odnosno ne bi 
prešla prag značajnosti od 2 %.

Izvješćivanje GU-a za susjedsku politiku i pregovore o proširenju (GU NEAR) o usklađenosti

U sklopu napora koje GU NEAR ulaže kako bi se smanjila razina pogrešaka u plaćanjima, ta je glavna uprava kao 
i prethodnih godina naručila studiju radi procjene stope preostale pogreške u rashodima u ovom području. Sud je 
procijenio metodologiju koja se primjenjivala u studiji i utvrdio da je općenito svrsishodna i djelotvorna. Međutim, 
također je uočio prostor za poboljšanja, primjerice u pogledu potrebe za dodatnim smjernicama za revizore 
o načinu procjene pogreške u pojedinačnim transakcijama.

U svojem godišnjem izvješću o radu GU NEAR procjenjuje rizični iznos u trenutku zaključenja, vodeći računa 
o vjerojatnom učinku provjera u narednim godinama („korektivni kapacitet”). Sud smatra da je korektivni kapacitet 
vjerojatno precijenjen s obzirom na to da su ispitivanjem uzorka naloga za povrat sredstava utvrđene određene 
neotkrivene pogreške u skupini podataka na temelju koje je dana procjena.
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Želite li doznati više? Iscrpne informacije o reviziji rashoda EU-a koju je Sud obavio u području „Globalna Europa” iznesene su 
u poglavlju 9. godišnjeg izvješća o proračunu EU-a za 2016. godinu.

Preporuke

Sud preporučuje Komisiji:

 ο da surađuje s revizijskim tijelima u zemljama korisnicama instrumenta pretpristupne pomoći u svrhu 
poboljšanja njihovih kompetencija, osobito organizacijom seminara i umrežavanjem te uporabom dostupnih 
alata kao što su twinning ili tehnička pomoć

 ο da razradi indekse rizičnosti u svrhu poboljšanja procjene koja se temelji na predlošcima unutarnje kontrole 
kako bi se bolje mjerio učinak pogrešaka

 ο da u svojem sljedećem godišnjem izvješću o radu prikladno opiše opseg studije o stopi preostale pogreške te 
navede procijenjene gornje i donje granice pogreške

 ο da poboljša izračun korektivnog kapaciteta za 2017. godinu otklanjanjem utvrđenih nedostataka.
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Predmet revizije

Sud je revizijom obuhvatio administrativne rashode institucija i drugih tijela EU-a: Parlamenta, Europskog vijeća 
i Vijeća Europske unije, Komisije, Suda Europske unije, Revizorskog suda, Europskoga gospodarskog i socijalnog 
odbora, Odbora regija, Europskog ombudsmana, Europskog nadzornika za zaštitu podataka i Europske službe za 
vanjsko djelovanje (ESVD).

Rashodi svih institucija i drugih tijela EU-a obuhvaćeni revizijom iznosili su 2016. godine 9,4 milijarde eura. Rashodi 
u vezi s osobljem (kao što su plaće, mirovine i naknade) činili su oko 60 % ukupnih rashoda. Ostatak rashoda utrošen 
je na zgrade, opremu, energiju te komunikacije i informacijsku tehnologiju.

Rezultati revizija koje Sud obavlja nad agencijama i ostalim decentraliziranim tijelima EU-a te europskim školama 
prikazani su u posebnim godišnjim izvješćima koja se objavljuju zasebno, popraćena sažetim prikazom rezultata.

Reviziju financijskih izvještaja Europskog revizorskog suda provodi vanjski revizor te se revizijsko izvješće o tome 
objavljuje u Službenom listu Europske unije i na internetskim stranicama Suda.

Nalazi revizije

„Administracija”
9,4 milijarde eura

Postoje li značajne pogreške?

Ne
Procijenjena stopa pogreške:

0,2 % (2015.: 0,6 %)

U cjelini, provedenim ispitivanjem sustava Sud nije utvrdio nijedan bitan nedostatak. Međutim, utvrdio je da 
u jednom području ima prostora za poboljšanja. U tu je svrhu iznesena sljedeća preporuka.
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Preporuke

Sud preporučuje Europskom parlamentu:

 ο da preispita svoj okvir za praćenje izvršenja odobrenih proračunskih sredstava koja su dodijeljena klubovima 
zastupnika. Također bi trebao pružiti bolje smjernice klubovima zastupnika i djelotvornije pratiti način na koji 
primjenjuju pravila za odobravanje i podmirenje rashoda i način na koji provode postupke javne nabave.

Želite li doznati više? Iscrpne informacije o reviziji rashoda EU-a koju je Sud obavio u području „Administracija” iznesene su 
u poglavlju 10. godišnjeg izvješća o proračunu EU-a za 2016. godinu.
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Europski razvojni fondovi
2,8 milijardi eura

Predmet revizije

Sredstvima europskih razvojnih fondova pruža se pomoć EU-a za razvojnu suradnju afričkim, karipskim i pacifičkim 
zemljama (AKP) te prekomorskim zemljama i područjima (PZP). Cilj je rashoda i instrumenata suradnje u okviru 
ERF-ova prevladavanje siromaštva te promicanje održivog razvoja i uključivanje zemalja AKP-a i PZP-a u svjetsko 
gospodarstvo.

Rashodi obuhvaćeni revizijom u ovom području 2016. godine iznosili su 2,8 milijardi eura. ERF-ovi se financiraju 
sredstvima država članica EU-a te se primjenjuju u obliku pojedinačnih projekata i proračunske potpore (doprinos 
općem ili sektorskom proračunu zemlje korisnice). Svaki je ERF uređen vlastitom financijskom uredbom.

ERF-ovima, izvan okvira proračuna EU-a, upravlja Europska komisija, a za određene vrste pomoći Europska 
investicijska banka.

Nalazi revizije

Ima li u prihodima ERF-ova značajnih 
pogrešaka?

Ne

Pouzdanost računovodstvene 
dokumentacije ERF-ova:

Ima li u plaćanjima iz ERF-ova 
značajnih pogrešaka?

Da
Procijenjena stopa pogreške:

3,3 % (2015.: 3,8 %)

Računovodstvena dokumentacija za 2016. godinu vjerno 
prikazuje financijsko stanje ERF-ova, kao i rezultate njihova 
poslovanja, novčane tokove i promjene u neto imovini.
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S obzirom na doprinose EU-a općem proračunu država korisnica Komisija je vrlo fleksibilna pri donošenju odluka 
o tome jesu li uvjeti prihvatljivosti ispunjeni. Slijedom toga, postoji mali rizik od kršenja važećih pravila. Isto vrijedi 
i za sredstva EU-a koja se objedinjuju sa sredstvima drugih međunarodnih donatora i ne namjenjuju za točno 
određene stavke rashoda. U tim se slučajevima troškovi koji su prema pravilima EU-a neprihvatljivi često mogu 
pokriti doprinosima drugih donatora.

Nepridržavanje pravila javne nabave čini jednu trećinu ukupne stope pogreške u ERF-ovima (vidi primjer 
u nastavku). Ostale važne vrste pogrešaka čine rashodi koji nisu nastali i neprihvatljivi rashodi.

Primjer nepridržavanja pravila javne nabave

Sud je ispitao plaćanja za savjetodavne usluge u području trgovine. Utvrđeno je da ugovori na kojima se ta 
plaćanja temelje nisu sklopljeni provedbom natječajnog postupka kao što je bilo predviđeno sporazumom 
o dodjeli bespovratnih sredstava. Umjesto toga, ugovori su izravno sklopljeni s pružateljima savjetodavnih 
usluga koji su radili na jednom od prethodnih projekata.

U znatnom broju transakcija u kojima su postojale mjerljive pogreške, Komisija je raspolagala s dovoljno informacija 
da spriječi ili otkrije i ispravi pogreške. Da je Komisija pravilno upotrijebila sve informacije kojima je raspolagala, 
procijenjena stopa pogreške za rashode u okviru ERF-ova iznosila bi 2,6 %.

Izvješćivanje GU-a za međunarodnu suradnju i razvoj (GU DEVCO) o usklađenosti

U sklopu napora koje GU DEVCO ulaže kako bi se smanjila razina pogrešaka u plaćanjima, ta je glavna uprava kao 
i prethodnih godina naručila studiju radi procjene stope preostale pogreške u rashodima u ovom području.

Sud je pregledao studiju o stopi preostale pogreške za 2016. godinu i utvrdio da je obavljena u skladu 
s metodologijom za izračun stope preostale pogreške. Otklonjeni su svi nedostatci istaknuti u godišnjem izvješću 
Suda za 2013. godinu, uz iznimku posebne metode procjene preostale pogreške u okviru koje se i dalje ostavlja 
previše prostora za prosudbu pri procjeni pojedinačnih stopa pogreške.

U svojem godišnjem izvješću o radu za 2016. godinu GU DEVCO proširio je opseg zadrške koja je 2015. izražena za 
„bespovratna sredstva pod izravnim upravljanjem” i „neizravno upravljanje preko međunarodnih organizacija” kako 
bi se obuhvatila i „bespovratna sredstva i procjene programa pod neizravnim upravljanjem”. Ta je zadrška u skladu 
s preporukama i opažanjima Suda u ovom godišnjem izvješću, kao i u prijašnjima.

GU DEVCO navodi rizični iznos u trenutku zaključenja, vodeći računa o vjerojatnom učinku provjera u narednim 
godinama („korektivni kapacitet”). Sud smatra da i dalje postoje nedostatci u pogledu pouzdanosti procijenjenog 
korektivnog kapaciteta za 2016. godinu jer otkrivene pogreške nisu u potpunosti ekstrapolirane na skupinu 
podataka koja nije bila obuhvaćena ispitivanjem, a izračun nije usklađen s financijskim izvještajima ERF-ova.
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Preporuke

Sud preporučuje Komisiji:

 ο da poboljša praćenje otvorenih ugovora koji su povezani s ERF-ovima i koji su istekli, kako bi se smanjio 
njihov broj

 ο da dovrši preispitivanje opisa poslova za sve svoje revizije i provjere rashoda do kraja 2017. godine

 ο da razmotri smanjenje opsega dokaznog ispitivanja niskorizičnih transakcija proračunske potpore u okviru 
izračuna stope preostale pogreške i preraspodjeli ušteđene resurse kako bi se povećao opseg dokaznog 
ispitivanja transakcija povezanih s projektima

 ο da poveća opseg mjera iz svojeg akcijskog plana za 2017. kako bi se njima također obuhvatila bespovratna 
sredstva i procjene programa pod neizravnim upravljanjem (s obzirom na to da je takvo upravljanje sada 
obuhvaćeno zadrškom u godišnjem izvješću o radu)

 ο da dodatno poboljša izračun korektivnog kapaciteta za 2017. godinu otklanjanjem utvrđenih nedostataka.

Želite li doznati više? Iscrpne informacije o reviziji ERF-ova koju je obavio Sud iznesene su u godišnjem izvješću za 2016. godinu 
o aktivnostima koje se financiraju iz 8., 9. 10. i 11. europskog razvojnog fonda (ERF).
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Europski revizorski sud i njegov rad

Europski revizorski sud (Sud) neovisni je vanjski revizor Europske unije. Sjedište Suda nalazi se u Luxembourgu, gdje 
je zaposleno oko 900 stručnjaka i pomoćnog osoblja iz svih zemalja EU-a.

Misija je Suda doprinositi unaprjeđenju financijskog upravljanja EU-om, promicati odgovornost i transparentnost te 
djelovati kao neovisni zaštitnik financijskih interesa građana Unije. Sud upozorava na rizike, pruža jamstva, upućuje 
na nedostatke i uspjehe te daje smjernice donositeljima politika i zakonodavcima EU-a o tome kako poboljšati 
upravljanje politikama i programima EU-a. Sud se svojim djelovanjem brine da građani EU-a znaju kako se troši 
njihov novac.

Revizijska izvješća i revizorska mišljenja Suda ključna su karika u lancu odgovornosti EU-a. Upotrebljavaju se za 
pozivanje na odgovornost onih koji su zaduženi za provedbu politika i programa EU-a, a to su Komisija, druge 
institucije i tijela EU-a te administrativna tijela u državama članicama.

Naše publikacije

Sud izrađuje:

 ο godišnja izvješća o proračunu EU-a i europskim razvojnim fondovima, koja sadržavaju izjavu o jamstvu

 ο tematska izvješća o odabranim revizijskim temama, koja se objavljuju tijekom cijele godine i nastaju 
u prvom redu na temelju revizija uspješnosti. Sud je 2016. godine objavio 36 tematskih izvješća

 ο mišljenja kojima se Europski parlament i Vijeće koriste pri donošenju zakona EU-a i drugih odluka s važnim 
posljedicama za financijsko upravljanje. Sud je 2016. godine objavio dva mišljenja

 ο posebna godišnja izvješća u kojima Sud iznosi mišljenje na temelju financijske revizije svake pojedine 
agencije i tijela EU-a. Sud je 2016. godine objavio 52 posebna godišnja izvješća i dva sažeta izvješća 
o agencijama i zajedničkim poduzećima EU-a

 ο publikacije koje se temelje na obavljenim pregledima, kao što su panoramski pregledi i informativni 
dokumenti

 ο godišnja izvješća o radu koja sadržavaju informacije o aktivnostima Suda tijekom godine.
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Ukratko o revizijskom pristupu za podnošenje izjave o jamstvu
Mišljenja Suda u izjavi o jamstvu temelje se na objektivnim dokazima koji su prikupljeni revizijskim ispitivanjima 
u skladu s međunarodnim revizijskim standardima.

Pouzdanost računovodstvene dokumentacije

Pruža li godišnja računovodstvena dokumentacija EU-a potpune i točne informacije?

Glavne uprave Komisije svake godine unose na stotine tisuća računovodstvenih stavki koje sadržavaju 
informacije iz mnogo različitih izvora (uključujući i države članice). Sud provjerava funkcioniraju li 
računovodstveni procesi pravilno te jesu li računovodstveni podatci koji iz njih proizlaze potpuni, točno 
evidentirani i pravilno prikazani u financijskim izvještajima EU-a.

 ο Sud obavlja evaluaciju računovodstvenog sustava kako bi se zajamčilo da se njime pruža čvrsta osnova za 
sastavljanje pouzdanih podataka.

 ο Sud provjerava ključne računovodstvene postupke kako bi se zajamčilo da pravilno funkcioniraju.

 ο Sud obavlja analitičke provjere računovodstvenih podataka kako bi se zajamčilo da se dosljedno prikazuju 
i da su opravdani.

 ο Sud izravno provjerava uzorak računovodstvenih stavki kako bi se zajamčilo da povezana transakcija postoji 
i da je točno evidentirana.

 ο Sud provjerava financijske izvještaje kako bi se zajamčilo da vjerno prikazuju financijsko stanje.



46Popratne informacije

Pravilnost transakcija

Jesu li prihodovne transakcije i transakcije rashodovnih plaćanja EU-a koje su povezane 
s računovodstvenom dokumentacijom EU-a usklađene s pravilima koja se na njih primjenjuju?

Proračun EU-a obuhvaća milijune plaćanja korisnicima u EU-u i ostatku svijeta. Najvećim dijelom tih rashoda 
upravljaju države članice. Kako bi Sud prikupio potrebne dokaze, izravno ispituje prihode i rashodovna 
plaćanja (npr. međuplaćanja, završna plaćanja i obračun predujmova) te procjenjuje sustave koji se 
primjenjuju za upravljanje tim plaćanjima i njihovu provjeru.

 ο Sud procjenjuje sustave za prihode i rashode kako bi utvrdio koliko su djelotvorni u jamčenju zakonitosti 
i pravilnosti transakcija kojima upravljaju.

 ο Sud sastavlja statističke uzorke transakcija iz različitih sastavnih dijelova proračuna EU-a kako bi se dobila 
osnova za detaljno ispitivanje koje provode naši revizori.

 ο Sud detaljno ispituje transakcije iz uzorka, obično u prostorima krajnjih korisnika (npr. poljoprivrednika, 
istraživačkog instituta, poduzeća koje izvodi radove ili pruža usluge ugovorene postupkom javne nabave), 
kako bi se prikupili izravni dokazi da povezani događaj „postoji”, da je pravilno evidentiran te da je usklađen 
s pravilima za izvršenje plaćanja.

 ο Pogreške se analiziraju i klasificiraju kao mjerljive ili nemjerljive.

 ο Mjerljive se pogreške ekstrapoliraju kako bi se dobila procijenjena stopa pogreške, odnosno ukupna 
procijenjena stopa pogreške te pojedinačna stopa za svako područje za koje Sud obavlja posebnu procjenu.

 ο Sud uspoređuje procijenjenu stopu pogreške s pragom značajnosti od 2 % i na temelju toga donosi mišljenje.

 ο Pritom se u obzir uzimaju i ostale relevantne informacije, kao što su godišnja izvješća o radu i izvješća drugih 
vanjskih revizora.

 ο O svim nalazima Suda raspravlja se s tijelima država članica i Komisijom kako bi se zajamčila točnost 
prikazanih činjenica.

Popratne informacije

Sve naše publikacije objavljuju se na internetskim stranicama Suda: http://www.eca.europa.eu.

Više informacija o revizijskom postupku u vezi s izjavom o jamstvu izneseno je u prilogu 1.1. godišnjem izvješću o proračunu EU-a za 
2016. godinu.

Na internetskim stranicama Suda nalazi se pojmovnik tehničkih pojmova koje Sud upotrebljava u svojim publikacijama (http://www.
eca.europa.eu/hr/Pages/DocItem.aspx?did=41732).

http://www.eca.europa.eu
http://www.eca.europa.eu/hr/Pages/DocItem.aspx?did=41732
http://www.eca.europa.eu/hr/Pages/DocItem.aspx?did=41732
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KONTAKT S EU-om
Osobno
U cijeloj Europskoj uniji postoje stotine informacijskih centara Europe Direct. Adresu najbližeg centra možete pronaći na:  
http://europa.eu/contact

Telefonom ili e-poštom
Europe Direct je služba koja odgovara na vaša pitanja o Europskoj uniji. Možete im se obratiti:
— na besplatni telefonski broj: 00 800 6 7 8 9 10 11 (neki operateri naplaćuju te pozive),
— na broj: +32 22999696 ili
— e-poštom preko: http://europa.eu/contact

TRAŽENJE INFORMACIJA O EU-u
Na internetu
Informacije o Europskoj uniji na svim službenim jezicima EU-a dostupne su na internetskim stranicama Europa: http://europa.eu

Publikacije EU-a
Besplatne publikacije EU-a i publikacije EU-a koje se plaćaju možete preuzeti ili naručiti preko EU Bookshopa:  
http://publications.europa.eu/eubookshop. Za više primjeraka besplatnih publikacija obratite se službi Europe Direct  
ili najbližemu informacijskom centru (vidjeti http://europa.eu/contact).

Zakonodavstvo EU-a i povezani dokumenti
Za pristup pravnim informacijama iz EU-a, uključujući cjelokupno zakonodavstvo EU-a od 1951. na svim službenim jezičnim verzijama, 
posjetite internetske stranice EUR-Lexa: http://eur-lex.europa.eu

Otvoreni podatci iz EU-a
Portal otvorenih podataka EU-a (http://data.europa.eu/euodp) omogućuje pristup podatkovnim zbirkama iz EU-a. Podatci se mogu 
besplatno preuzimati i ponovno uporabiti u komercijalne i nekomercijalne svrhe.
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Predstavljanje i opis godišnjih izvješća 
revizora EU-a za 2016. godinu
Europski revizorski sud (Sud) neovisna je revizijska 
institucija EU-a koja djeluje kao zaštitnik financija 
EU-a. U ovoj publikaciji prikazan je sažetak glavnih 
nalaza i zaključaka iz godišnjih izvješća Suda 
o proračunu EU-a i europskih razvojnih fondova za 
2016. godinu. Obrađene teme obuhvaćaju 
pouzdanost računovodstvene dokumentacije, 
pravilnost prihoda i rashoda te aspekte sveukupne 
uspješnosti proračuna. Cjeloviti tekst izvješća 
dostupan je na www.eca.europa.eu i u Službenom 
listu Europske unije.
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