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Poštovani predsjedniče,
uvaženi zastupnici,
poštovani predstavnici predsjedništva Vijeća,
poštovani povjereniče Oettinger,
dame i gospodo,

čast mi je i zadovoljstvo biti ovdje danas s vama zajedno s cijenjenim kolegom Lazarosom Lazarouom te otpočeti
ovogodišnji postupak davanja razrješnice predstavljanjem godišnjeg izvješća Europskog revizorskog suda za financijsku
godinu 2018. Zašto sam pred vama ovog poslijepodneva? Želim vam dati kratki pregled financijskog upravljanja EU-om.
U svojem godišnjem izvješću, a posebno u izjavi o jamstvu, Sud iznosi procjenu zakonitosti, pravilnosti i – dakako –
djelotvornosti potrošnje sredstava koje je ovaj parlament prošle godine unio u proračun.
Sud je obavio reviziju konsolidirane računovodstvene dokumentacije EU-a za 2018. godinu. Prema našem mišljenju ona
u svim značajnim aspektima vjerno prikazuje financijski položaj EU-a i u njoj nije bilo značajnog pogrešnog prikazivanja –
drugim riječima, izrazili smo bezuvjetno mišljenje.
Kao drugo, za prihode koji se prilijevaju u proračun EU-a nismo utvrdili značajnu stopu pogreške.
Kao treće, za rashode smo procijenili stopu pogreške od 2,6 % 1. Drugim riječima, Sud je procijenio da 2,6 % plaćanja iz
proračuna EU-a nije trebalo biti izvršeno jer isplaćena sredstva nisu iskorištena u skladu s pravilima EU-a. Međutim,
takva opća procjena prikriva jedan važan element: način isplate sredstava uvelike utječe na rizik od pogreške.
Za rashode na koje se primjenjuju složena pravila i koji čine otprilike polovicu proračuna EU-a 2, što su u prvom redu
„plaćanja utemeljena na nadoknadi troškova” za koja korisnici moraju podnijeti zahtjeve za povrat prihvatljivih
troškova koji su im nastali – primjerice za istraživačke projekte, projekte povezane sa zapošljavanjem, projekte
regionalnog i ruralnog razvoja te razvojne projekte u zemljama izvan EU-a – stopa pogreške procijenjena je na 4,5 %.
S druge strane, rizik od pogreške niži je za rashode na koje se primjenjuju jednostavnija pravila, što su u prvom redu
„plaćanja utemeljena na dodijeljenim pravima” koja korisnici primaju ako ispune određene uvjete, kao što su izravna
potpora poljoprivrednicima, administrativni rashodi, studentske stipendije ili proračunska potpora zemljama izvan EU-a.
Drugim riječima, u otprilike 50 % našeg statističkog skupa nije bilo značajnih pogrešaka.
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Donja granica: 1,8 %, procijenjena stopa pogreške: 2,6 %, gornja granica: 3,4 %. Godišnje izvješće,
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Zato smo treću godinu zaredom izrazili „uvjetno mišljenje” o rashodima, odnosno dali prolaznu ocjenu, ali uz zadršku.
Smatramo da je to ohrabrujući znak da su Komisija i države članice nastavile ostvarivati napredak uočen tijekom
prethodne dvije godine. Naši su se revizori uglavnom pozitivno izrazili o niskorizičnim područjima, ali u visokorizičnim
područjima i dalje postoje ozbiljni problemi koje je potrebno riješiti.
Revizorski sud odlučio je u okviru svoje višegodišnje strategije da će pri sastavljanju izjave o jamstvu primjenjivati
pristup koji se temelji na potvrdama trećih strana, što znači da ubuduće namjeravamo izražavati jamstvo o izjavi
Komisije o upravljanju, koja se pak temelji na provjerama koje obavlja sama Komisija i provjerama na nacionalnoj razini
u okviru podijeljenog upravljanja.
Stoga u suradnji s Komisijom poduzimamo daljnje korake kako bi se uspostavili uvjeti potrebni za primjenu pristupa koji
se temelji na potvrdama trećih strana te ću iskoristiti ovu priliku da zahvalim povjereniku Oettingeru na njegovoj
potpori i naglasim da se radujem nastavku suradnje s njegovim nasljednikom. Uvjeren sam da „staze nastaju
hodanjem”, odnosno poduzimanjem konkretnih koraka – možda i skromnih u početku – kako bi se postigao taj
zdravorazumski cilj da je moguće osloniti se na posao koji su već obavili drugi.
Uvaženi zastupnici, pojedinačna poglavlja našeg godišnjeg izvješća, koje je dostupno na svim jezicima EU-a, pružaju
podrobniji uvid u naše zaključke i preporuke za svaki naslov VFO-a. Prije dva tjedna već sam imao priliku detaljnije
govoriti o svakom poglavlju pred Odborom za proračunski nadzor. Budući da su mnogi od vas to već čuli, sada neću
ulaziti u detalje.
Dame i gospodo,
jedna je stvar ipak toliko bitna da je želim ponovo naglasiti: nalazimo se na svojevrsnoj prekretnici – Parlament se
sastaje u novom sazivu, jedna je država članica u postupku povlačenja iz EU-a, a preostalih 27 država članica u
posljednjoj je fazi pregovora o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. Revizijske aktivnosti Suda
koje sam vam danas predstavio pokazuju da, iako i dalje postoje brojni problemi, EU već treću godinu zaredom
dosljedno poštuje visoke standarde odgovornosti i transparentnosti pri trošenju javnih sredstava. Od novog sastava
Komisije i država članica očekujemo da nastave s tim nastojanjima te učine još i više. Računamo na sve vas prisutne da
zajamčite da se to i ostvari.
Hvala vam na pozornosti.
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