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Luxembourg, 12. veljače 2019.

Revizori EU-a provjeravaju podatke na kojima
se temelji proračunska potpora partnerskim
zemljama
Europski revizorski sud (Sud) provodi reviziju pouzdanosti podataka na kojima se temelji
gotovo jedna petina financijske pomoći EU-a partnerskim zemljama izvan Unije. Tim
sredstvima, koja su poznata kao proračunska potpora, pruža se podrška partnerskim zemljama
EU-a u provedbi reformi i postizanju ciljeva Ujedinjenih naroda u pogledu održivog razvoja.
Proračunska je potpora 2017. godine činila 18 % ukupne pomoći koju je EU iz svojeg proračuna i
Europskog razvojnog fonda pružio zemljama izvan EU-a. Do kraja te godine EU je sklopio
270 ugovora o proračunskoj potpori, čija je vrijednost procijenjena na 12,7 milijardi eura.
Revizori su danas objavili uvodni dokument o reviziji proračunske potpore EU-a. Uvodni
dokumenti o reviziji (koji su se prethodno nazivali dokumentima s pregledom osnovnih
informacija) osmišljeni su kao izvor informacija za sve zainteresirane za relevantnu politiku ili
programe obuhvaćene revizijom. U njima se iznose informacije u vezi s određenim tekućim
revizijskim zadatkom.
Proračunska potpora EU-a dijeli se na dva dijela, odnosno „tranše”: prva je fiksna, a druga
promjenjiva i ovisi o postignutim rezultatima. Kad je riječ o promjenjivom dijelu potpore, podatci
o ostvarenom napretku imaju ključnu ulogu jer se na temelju njih odlučuje hoće li se sredstva
isplatiti ili neće.
U sklopu revizije Sud će razmotriti ima li Europska komisija pristup relevantnim i pouzdanim
podatcima o uspješnosti na temelju kojih može odlučiti hoće li isplatiti promjenjivi dio
proračunske potpore. Revizijom će se posebice ispitati sljedeće:
•

obavlja li Komisija temeljitu procjenu kapaciteta partnerskih zemalja za sastavljanje relevantnih i pouzdanih
podataka o uspješnosti
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•

sadržavaju li ugovori o proračunskoj potpori odredbe o djelotvornom praćenju napretka u sektorima kojima
se pruža potpora te

•

obavlja li Komisija djelotvornu provjeru podataka na kojima se temelji isplata promjenjivih tranši.

„Kvalitetni i pravodobni podatci ključan su sastojak za donošenje pametnih odluka”, izjavio je
Hannu Takkula, član Europskog revizorskog suda zadužen za ovu reviziju. „Stoga upotreba
relevantnih i pouzdanih podataka o uspješnosti ima presudnu važnost pri isplati proračunske
potpore.”

Napomena za urednike
Europski revizorski sud već je objavio dva tematska izvješća o drugim aspektima proračunske
potpore: tematsko izvješće br. 11/2010 „Komisijino upravljanje općom proračunskom potporom
u zemljama AKP-a, Latinske Amerike i Azije” i tematsko izvješće br. 35/2016 „Uporaba
proračunske potpore za poboljšanje mobilizacije domaćih prihoda u supsaharskoj Africi”.
Povrh toga, tema proračunske potpore u različitom je opsegu obrađivana i u još nekoliko drugih
izvješća. Sva ta izvješća bit će polazište za ovu reviziju.
U ovom priopćenju za medije iznesene su glavne poruke uvodnog dokumenta o reviziji koji je
izradio Europski revizorski sud. Cjeloviti tekst tog dokumenta dostupan je na eca.europa.eu na
engleskom jeziku.
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