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UVODNA RIJEČ
Tijekom 2021. građani
Europske unije i država članica
nastavit će se suočavati s
posljedicama globalne
pandemije bolesti COVID-19.
U ovim teškim vremenima
Europska unija pruža dosad
nezabilježenu razinu
financijske pomoći. Povrh
tradicionalnih proračunskih
sredstava dogovorenih u
okviru višegodišnjeg
financijskog okvira (VFO) za razdoblje 2021. – 2027., EU je odlučio
pokrenuti inicijativu Next Generation EU (NGEU) – paket mjera za
oporavak koji obuhvaća dodatna financijska sredstva koja se temelje
na dužničkim vrijednosnim papirima.
Uloga je Europskog revizorskog suda (Sud), kao neovisnog vanjskog
revizora Europske unije, provjeravati prikupljaju li se i troše li se
sredstva EU-a u skladu s važećim pravilima i propisima, jesu li točno
prikazana u računovodstvenoj dokumentaciji te jesu li upotrijebljena
na djelotvoran i učinkovit način u interesu građana EU-a. To se odnosi i
na nove mjere koje je EU poduzeo radi zaštite građana od nepovoljnih

učinaka pandemije. Svaki četvrti revizijski zadatak koji će se
započeti 2021. bit će usmjeren na odgovor EU-a na pandemiju bolesti
COVID-19 i provedbu inicijative NGEU.
Program rada za 2021. godinu i nadalje također označava početak
provedbe nove strategije Suda za razdoblje 2021. – 2025., koju toplo
preporučujem da pregledate.
U sljedećih pet godina namjera nam je usredotočiti se na tri strateška
cilja:
1. cilj: poboljšanje mehanizama za kontrolu odgovornosti i
transparentnosti te mehanizama revizije u svim aspektima djelovanja
EU-a;
2. cilj: usmjeravanje revizija na područja i teme u kojima Sud može
ostvariti najveću dodanu vrijednost, posebice u četiri strateška
područja politika i programa EU-a:
o

gospodarska konkurentnost Unije;

o

otpornost na prijetnje sigurnosti Unije i poštovanje europskih
vrijednosti slobode, demokracije i vladavine prava;

o

klimatske promjene, okoliš i prirodni resursi;
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o

fiskalne politike i otpornost javnih financija u Uniji;

3. cilj: pružanje pouzdanog revizorskog jamstva u zahtjevnom i
dinamičnom okruženju.
U nastavku se nalazi popis 73 tematskih izvješća i pregleda koje Sud
namjerava objaviti tijekom 2021. i 2022. na teme u vezi s četiri
prethodno navedena strateška područja.
Sud je donio program rada za 2021. i naredno razdoblje u vrijeme kada
pandemija bolesti COVID-19 i dalje utječe na gotovo svaki aspekt našeg
života i rada. Mi smo itekako svjesni pritiska pod kojim danas djeluju
kako institucije EU-a, tako i nacionalna, regionalna i lokalna tijela
uprave u državama članicama te korisnici pomoći EU-a. Sud će stoga
nastaviti ulagati sve potrebne napore u ograničenje administrativnog
opterećenja koje njegove revizijske aktivnosti donose subjektima
revizija. Istodobno, posljedice pandemije na naše poslovanje odrazile
su se na način da Sud svoj program rada mora provoditi uz određenu
opreznost i fleksibilnost.

Unatoč tim izazovima, građani EU-a te institucijski dionici i partneri,
kako na razini EU-a tako i država članica, mogu nastaviti računati na to
da ćemo im i 2021. pružati neovisna, objektivna izvješća o ključnim
pitanjima za budućnost EU-a, u kojima ćemo isticati pozitivne aspekte i
upozoravati na negativne.

Klaus-Heiner Lehne
predsjednik
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Prioritetno područje
politika i financiranja EU-a
utvrđeno u strategiji Suda
za razdoblje 2021. – 2025.
i planirana godina
objavljivanja

Gospodarska konkurentnost
Unije
2021.

Naziv zadatka

Digitalne vještine u
budućnosti

Cilj zadatka

Svrha je ovog pregleda procijeniti djelotvornost mjera EU-a, s posebnim naglaskom na Europski
socijalni fond, u pogledu poboljšanja digitalnih vještina odraslog stanovništva u EU-u.
Svrha je ovog pregleda procijeniti početni odgovor na krizu, mjere poduzete za olakšavanje
Javnozdravstveni odgovor
opskrbe medicinskim potrepštinama i opremom, promicanje testiranja, liječenja i istraživanja
na COVID-19
cjepiva te olakšavanje razmjene informacija među državama članicama.
Svrha je ove revizije procijeniti na koji je način Komisija u okviru svog upravljanja financijskim
Proširenje programa
sredstvima iz programa Obzor 2020. radila na smanjenju razlika u razinama istraživanja i inovacija
Obzor 2020.
među državama članicama, s posebnim naglaskom na procjeni komplementarnosti sa
strukturnim i investicijskim (ESI) fondovima.
Svrha je ove revizije procijeniti djelotvornost Europskog socijalnog fonda u doprinosu borbi protiv
Dugotrajna nezaposlenost
dugotrajne nezaposlenosti u programskom razdoblju 2014. – 2020.
Svrha je ove revizije procijeniti je li Komisija uspjela uspostaviti dosljedan i stabilan regulatorni
okvir za ostvarivanje potencijala svemirske imovine Unije i rješavanje problema rascjepkanosti
Svemirska imovina EU-a
europske svemirske industrije, kako je predviđeno i politikom svemirske industrije EU-a i
dokumentima o europskoj svemirskoj strategiji.
Osnivanje i širenje
Svrha je ove revizije procijeniti je li se potporom EFRR-a za razdoblje 2014. – 2020. djelotvorno
poslovanja MSP-ova
pomoglo osnivanju i širenju poslovanja MSP-ova.
Svrha je ove revizije procijeniti jesu li postojeće mjere EU-a za potporu internacionalizaciji MSPInternacionalizacija MSPova djelotvorne, posebice kad je riječ o pružanju odgovora na potrebe MSP-ova za dobivanjem
ova
pristupa novim tržištima i širenjem njihovih aktivnosti.
Svrha je ove revizije procijeniti jesu li Komisijini ciljevi u pogledu rodne ravnopravnosti na
Rodna ravnopravnost
odgovarajući način preneseni i uzeti u obzir u glavnim područjima potrošnje proračuna EU-a.
Prava intelektualnog
Ovom će se revizijom procijeniti djelotvornost Komisije u razvijanju politike EU-a o pravima
vlasništva
intelektualnog vlasništva i zaštiti prava intelektualnog vlasništva na jedinstvenom tržištu.
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Prioritetno područje
politika i financiranja EU-a
utvrđeno u strategiji Suda
za razdoblje 2021. – 2025.
i planirana godina
objavljivanja

Naziv zadatka

Velike količine podataka
kojima upravlja GU AGRI
COVID-19: nabava cjepiva
i ostale zdravstvene
mjere
Gospodarska konkurentnost
Unije
2022.

Digitalizacija škola
Investicijska inicijativa
kao odgovor na
koronavirus (CRII)
E-uprava
Energetska unija
Ovlašteni gospodarski
subjekti

Cilj zadatka

Ovom će se revizijom procijeniti na koji je način Komisija upotrebljavala IT rješenja i analizu
podataka kako bi se pružila potpora upravljanju zajedničkom poljoprivrednom politikom i kontroli
nad njome.
Revizijom će se procijeniti i analizirati djelotvornost EU-a u pružanju potpore razvoju cjepiva
protiv bolesti COVID-19 i nabavi odgovarajućih količina takvih cjepiva kako bi se zadovoljile
utvrđene potrebe.
Ovom će se revizijom ispitati je li se financijskim sredstvima EU-a djelotvorno pružila potpora
digitalizaciji škola u europskim regijama.
Ovom će se revizijom ispitati jesu li se u okviru Investicijske inicijative kao odgovor na koronavirus
brzo mobilizirali ESI fondovi kako bi se odgovorilo na probleme izazvane pandemijom bolesti
COVID-19.
Svrha je ove revizije provjeriti je li Komisija bila djelotvorna i učinkovita u osmišljavanju i
podupiranju provedbe Akcijskog plana EU-a za e-upravu.
Ovom će se revizijom procijeniti jesu li Komisija i agencija ACER djelotvorno doprinijele poticanju
dovršetka uspostave europskog unutarnjeg energetskog tržišta za električnu energiju.
Svrha je ove revizije provjeriti jamče li Komisija i države članice da se provedbom programa za
ovlaštene gospodarske subjekte ostvaruju njegovi ciljevi povećanja sigurnosti međunarodnog
lanca opskrbe i olakšavanja trgovine uz istodobno jamčenje prikupljanja cjelovitog iznosa
prihoda.
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Prioritetno područje
politika i financiranja EU-a
utvrđeno u strategiji Suda
za razdoblje 2021. – 2025.
i planirana godina
objavljivanja

Naziv zadatka

Infrastruktura za
električno punjenje
Načelo „onečišćivač
plaća”
Šumarstvo
Klimatske promjene i
poljoprivreda
Klimatske promjene, okoliš i
prirodni resursi
2021.

Oporezivanje energije i
subvencije za energiju
Energetska učinkovitost u
poduzećima
ZPP i vodni projekti
Elektronički otpad
Usporedba vodećih
inicijativa u području
prometa na
međunarodnoj razini
Financiranje održivih
ulaganja

Cilj zadatka

Svrha je ove revizije procijeniti djelotvornost potpore EU-a, posebno Instrumenta za povezivanje
Europe i europskih strukturnih i investicijskih fondova, koja se pružala tijekom razdoblja
2014. – 2020. za infrastrukturu za punjenje električnih vozila.
Svrha je ove revizije ispitati je li Komisija uključila načelo „onečišćivač plaća” u sektorske politike
EU-a i procijenila potporu državama članicama za primjenu Direktive o odgovornosti za okoliš.
Svrha je ove revizije procijeniti je li potpora EU-a za šumarstvo djelotvorno doprinijela zaštiti
biološke raznolikosti te ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi tim promjenama.
Svrha je ove revizije procijeniti djelotvornost potpore poljoprivrednicima u okviru zajedničke
poljoprivredne politike koja se daje za ublažavanje učinaka klimatskih promjena i prilagodbu tim
promjenama.
Svrha je ove revizije preispitati dosljednost zakonodavstva EU-a o oporezivanju energije i ciljnih
vrijednosti u području klime.
Svrha je ove revizije analizirati isplativost i trajnost rezultata projekata energetske učinkovitosti
financiranih sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj za poduzeća iz različitih industrijskih
sektora.
Svrha je ove revizije ne samo provjeriti je li potpora koju EU pruža u okviru zajedničke
poljoprivredne politike za vodne projekte (posebno navodnjavanje) donijela koristi
poljoprivrednicima nego i je li se njome podržalo održivo upravljanje vodama.
Cilj je ovog pregleda provjeriti jesu li mjere EU-a djelotvorno doprinijele poboljšanju prikupljanja,
prerade i recikliranja e-otpada i otpadnih baterija.
Svrha je ove revizije procijeniti uspješnost Komisije u upravljanju prometnim megaprojektima
financiranima sredstvima EU-a na način da ih uspoređuje s drugim ulaganjima u prometnu
infrastrukturu unutar i izvan EU-a.
Svrha je ove revizije procijeniti djelotvornost mjera EU-a za promicanje i reguliranje održivog
financiranja.
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Prioritetno područje
politika i financiranja EU-a
utvrđeno u strategiji Suda
za razdoblje 2021. – 2025.
i planirana godina
objavljivanja

Naziv zadatka

Uključivanje klimatskih
pitanja
Održiva tla
Klimatske promjene, okoliš i
prirodni resursi
2022.

Rudarske regije u
tranziciji
Održivi ribolov
Kružno gospodarstvo
Klimatske promjene i
razvojna pomoć

Cilj zadatka

Ovom će se revizijom procijeniti je li Komisijino izvješćivanje o rashodima u području klime
relevantno i pouzdano te je li Komisija ispunila svoju obvezu potrošnje najmanje 20 % proračuna
EU-a na klimatske aktivnosti u okviru VFO-a za razdoblje 2014. – 2020.
Ovom će se revizijom procijeniti je li potpora poljoprivrednicima u okviru ZPP-a djelotvorno
doprinijela zaštiti tla i sprječavanju onečišćenja nitratima.
Ovom revizijom procijenit će se djelotvornost financijskih sredstava EU-a u podupiranju tranzicije
rudarskih regija u završnoj fazi industrije ugljena tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020.
Ovom će se revizijom utvrditi funkcionira li sustav kontrole EU-a za sprječavanje i zaustavljanje
nezakonitog ribolova te odvraćanje od njega na učinkovit i djelotvoran način.
Ovom će se revizijom ispitati djelotvornost potpore EFRR-a za faze projektiranja i proizvodnje u
kružnom gospodarstvu; gospodarskom sustavu usmjerenom na kontinuiranu upotrebu resursa i
svođenje otpada na nultu razinu.
Ovom će se revizijom procijeniti djelotvornost Globalnog saveza za borbu protiv klimatskih
promjena plus (GCCA+) u pružanju pomoći najugroženijim zemljama da ublaže rizike i da se
prilagode promjenama.
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Prioritetno područje
politika i financiranja EU-a
utvrđeno u strategiji Suda
za razdoblje 2021. – 2025.
i planirana godina
objavljivanja

Naziv zadatka

Svrha je ove revizije procijeniti je li Komisija, zajedno s europskim nadzornim tijelima, poduzela
djelotvorne mjere za borbu protiv pranja novca i povezanog financijskog kriminala te financiranja
terorizma.
Svrha je ove revizije procijeniti pruža li se mjerama EU-a za potporu obrazovanju tijekom
Obrazovanje u
humanitarnih i dugotrajnih kriza djeci na djelotvoran način pristup sigurnom, uključivom i
izvanrednim situacijama
kvalitetnom obrazovanju.
Ovom će se revizijom ispitati relevantnost akcijskog plana EU-a za borbu protiv dezinformiranja,
Dezinformiranje
rezultati koji su njime dosad ostvareni, kao i okvir odgovornosti koji je njime predviđen.
Svrha je ove revizije procijeniti djelotvornost mjera EU-a za borbu protiv korupcije u Ukrajini.
Vladavina prava u Ukrajini Analizirat će se koliko je EU kreativno i savjesno uzimao u obzir temeljne uzroke korupcije u
Ukrajini.
Vladavina prava u
Ovom će se revizijom procijeniti djelotvornost potpore EU-a vladavini prava na zapadnom
zemljama zapadnog
Balkanu i, prema potrebi, utvrditi i prikazati glavni čimbenici koji su mogli ugroziti tu
Balkana
djelotvornost.
Svrha je ove revizije procijeniti je li Frontex dobro upravljao izvršavanjem svojih novih ovlasti i
Frontex
resursa.
Svrha je ove revizije procijeniti upravlja li se dobro potporom koju Europski centar za borbu
Krijumčarenja migranata
protiv krijumčarenja migranata pri Europolu pruža državama članicama EU-a u njihovoj borbi
protiv krijumčarenja migranata i trgovanja ljudima.
Politika vraćanja
Svrha je ove revizije procijeniti djelotvornost suradnje EU-a s trećim zemljama u kontekstu
migranata
ponovnog prihvata migranata.
Svrha je ove revizije procijeniti djelotvornost potpore EU-a za programe prekogranične suradnje i
Prekogranični programi
konkretne izazove u provedbi za razdoblje 2014. – 2020.
Ovom će se revizijom ispitati politike i postupci Komisije i država članica usmjereni na borbu
Prijevare i ZPP
protiv prijevara u plaćanjima u okviru ZPP-a.

Borba protiv pranja novca

Otpornost na prijetnje
sigurnosti Unije i poštovanje
europskih vrijednosti slobode,
demokracije i vladavine prava
2021.

Cilj zadatka
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Prioritetno područje
politika i financiranja EU-a
utvrđeno u strategiji Suda
za razdoblje 2021. – 2025.
i planirana godina
objavljivanja

Naziv zadatka

Sukob interesa

Otpornost na prijetnje
sigurnosti Unije i poštovanje
europskih vrijednosti slobode,
demokracije i vladavine prava
2022.

Sigurnost hrane tijekom
pandemije bolesti
COVID-19
Zaštita institucija EU-a od
hakiranja
Slobodno kretanje
Prekogranična suradnja
sa susjedstvom
Sigurnost 5G mreža

Cilj zadatka

Ovom će se revizijom ispitati jesu li Komisija i države članice uspostavile djelotvorne politike i
postupke za rješavanje problema sukoba interesa u vezi s plaćanjima u okviru ZPP-a i u području
kohezije.
Ovom će se revizijom procijeniti upravlja li se mjerama ZPP-a koje su Komisija i države članice
uvele radi potpore poljoprivrednicima i jamčenja sigurnosti lanaca opskrbe hranom tijekom
pandemije bolesti COVID-19 na dobar i djelotvoran način.
Svrha je ove revizije procijeniti na koji se način upravlja kibersigurnošću te procijeniti pripravnost
institucija i agencija EU-a na pružanje odgovora na kiberincidente.
Ovom će se revizijom utvrditi je li Komisija poduzela djelotvorne mjere za zaštitu prava na
slobodno kretanje, uključujući funkcioniranje schengenskog sporazuma u kontekstu krize
uzrokovane bolešću COVID-19.
Ovom će se revizijom procijeniti djelotvornost programa EU-a kojima se financira suradnja
između EU-a i susjednih regija uz vanjske granice EU-a.
Revizija će biti usmjerena na sigurnost 5G mreža, što uključuje aspekte kibersigurnosti i sigurnosti
hardvera.
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Prioritetno područje
politika i financiranja EU-a
utvrđeno u strategiji Suda
za razdoblje 2021. – 2025.
i planirana godina
objavljivanja

Fiskalne politike i otpornost
javnih financija u Uniji
2021.

Naziv zadatka

Jedinstveni sanacijski
mehanizam
Razmjena poreznih
informacija
Nadzor nakon provedbe
programa
Jedinstveno tržište za
investicijske fondove
Upravljanje carinskim
rizicima u svrhu zaštite
financijskih interesa EU-a
Proizvodnja mlijeka i
mliječnih proizvoda
Doprinosi zemalja izvan
EU-a
Nadzor nad bankama u
EU-u

Cilj zadatka

Ovom se revizijom procjenjuje je li jedinstveni sanacijski mehanizam dobro pripremljen za
potencijalno rješavanje kriznih situacija u bankama u europodručju.
Svrha je ove revizije procijeniti djelotvornost sustava koji je Komisija uspostavila u svrhu
automatske razmjene poreznih informacija.
Svrha je ove revizije procijeniti djelotvornost nadzora nakon provedbe programa koji Komisija
provodi nad državama članicama koje su primile makrofinancijsku pomoć.
Svrha je ove revizije procijeniti u kojoj je mjeri uspostavljeno funkcionalno jedinstveno tržište za
investicijske fondove te štite li se njime ulagači i financijska stabilnost.
Svrha je ovog revizijskog zadatka procijeniti je li Komisija uspostavila odgovarajući okvir za
upravljanje carinskim rizicima kako bi zaštitila financijske interese Europske unije te jesu li države
članice ostvarile napredak u provedbi svojeg okvira upravljanja carinskim rizicima za tradicionalna
vlastita sredstva.
Ovom će se revizijom analizirati je li se mjerama koje je Komisija uvela kao odgovor na pad cijena
dobro upravljalo i jesu li njima na učinkovit način postignuti zacrtani ciljevi.
Svrha je ove revizije preispitati doprinose koje zemlje izvan Europske unije (EU) daju za njezin
proračun u svrhu financiranja europskih politika.
Ovom revizijom pružit će se jamstvo u pogledu operativne učinkovitosti upravljanja nadzorom
koji Europska središnja banka provodi nad važnim kreditnim institucijama.
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Prioritetno područje
politika i financiranja EU‐a
utvrđeno u strategiji Suda
za razdoblje 2021. – 2025.
i planirana godina
objavljivanja

Fiskalne politike i otpornost
javnih financija u Uniji

Naziv zadatka

Cilj zadatka

Trošak financijskih
instrumenata EU‐a

Ovom će se revizijom procijeniti je li Komisija provela temeljitu procjenu troškova financijskih
instrumenata i jamstava kojima se upravlja na centraliziranoj razini te jesu li troškovi koji nastaju
primjenom tih instrumenata vidljivo bili opravdani u odnosu na ostvarene koristi.

Pouzdani statistički
podatci

Svrha je ove revizije procijeniti doprinosi li Komisija na djelotvoran način izradi pouzdanih
europskih statističkih podataka u državama članicama.

Provjera BND‐a

Ovom će se revizijom procijeniti jamči li se Komisijinom provjerom na djelotvoran način
usporedivost, pouzdanost i cjelovitost podataka o bruto nacionalnom dohotku na kojima se
temelje glavne vrste vlastitih sredstava EU‐a.

2022.
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Prioritetno područje
politika i financiranja EU‐a
utvrđeno u strategiji Suda
za razdoblje 2021. – 2025.
i planirana godina
objavljivanja

Druga područja
2021.

Naziv zadatka

Cilj zadatka

Izvješćivanje o zakonitosti
i pravilnosti u području
kohezije
Dugoročne koristi od
ulaganja u ruralnu
infrastrukturu
Program LEADER
(fr. Liaison entre actions
de développement de
l’économie rurale)
Zaključenje financijskih
instrumenata iz
razdoblja 2007. – 2013.

Svrha je ove revizije dodatno se pozabaviti nedostatcima koje je Sud utvrdio na razini Komisije te
će ona biti usmjerena na opseg, sadržaj i dokumentiranje Komisijinih revizijskih aktivnosti, kao i
na metodološki pristup za izračun procijenjene stope pogreške.
Svrha je ove revizije procijeniti donose li ulaganja u infrastrukturu za koja se potpora pruža iz
Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj dugoročne gospodarske i socijalne koristi
ruralnoj zajednici.

Poticanje uspješnosti
Ulaganja u turizam
sufinancirana sredstvima
EU‐a
Uvrštavanje gospodarskih
subjekata na „crnu listu”
Prava putnika tijekom
krize uzrokovane bolešću
COVID‐19

Svrha je ove revizije procijeniti je li metoda provedbe programa LEADER isplativa te jesu li
Komisija i države članice uklonile prethodno utvrđene nedostatke.
Ovom revizijom pružit će se analiza o tome jesu li države članice i Komisija poduzele potrebne
korake za pravilnu provjeru i procjenu prihvatljivosti rashoda za financijske instrumente pod
podijeljenim upravljanjem pri njihovu zaključenju.
Svrha je ove revizije procijeniti upotrebljava li Komisija alate dostupne u okviru kohezijske politike
za djelotvorno poticanje uspješnosti.
Svrha je ove revizije procijeniti učinkovitost i djelotvornost potpore sufinancirane sredstvima
EU‐a za razvoj i promicanje turizma.
Ovom će se revizijom procijeniti raspolaže li EU djelotvornim alatima za sprječavanje dodjele
financijskih sredstava EU‐a i javnih ugovora nepouzdanim gospodarskim subjektima.
Ovom će se revizijom procijeniti je li Komisija djelotvorno pratila poštovanje prava putnika u
zračnom prometu tijekom krize uzrokovane bolešću COVID‐19.
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Prioritetno područje
politika i financiranja EU-a
utvrđeno u strategiji Suda
za razdoblje 2021. – 2025.
i planirana godina
objavljivanja

Druga područja
2022.

Naziv zadatka

Pojednostavnjeni oblici
potpore u području
kohezije
Nacionalni planovi za
oporavak i otpornost te
izazovi u okviru
europskog semestra
„Proračunska galaktika”
za 2021. godinu i nadalje
Vanjski konzultanti
Lobiranje kod
zakonodavaca
Otpornost institucija i
tijela EU-a

Cilj zadatka

Ovom će se revizijom ispitati jesu li Komisija i države članice u razdoblju 2014. – 2020.
upotrebljavale pojednostavnjene oblike potpore kako bi smanjile administrativno opterećenje i
pogreške te istodobno stavile veći naglasak na rezultate.
Ovom će se revizijom procijeniti postupak odobravanja nacionalnih planova za oporavak i
otpornost podnesenih u okviru mehanizma za oporavak i otpornost. Revizijom će se ujedno
ispitati način na koji je europski semestar prilagođen kako bi se omogućila koordinacija s
Mehanizmom za oporavak i otpornost.
Svrha je ove revizije procijeniti jesu li trenutačni proračun EU-a i drugi instrumenti na razini EU-a,
uključujući Europski stabilizacijski mehanizam (ESM) i Grupu Europske investicijske banke (EIB),
dovoljno učinkovit i transparentan način financiranja politika EU-a.
Svrha je ove revizije procijeniti ostvaruje li Komisija vrijednost za uloženi novac uz istodobnu
zaštitu svojih interesa kad angažira konzultante koje zapošljavaju vanjski ugovaratelji.
Ovom će se revizijom procijeniti je li registar transparentnosti EU-a djelotvoran alat za javni
nadzor aktivnosti lobista koji pokušavaju utjecati na donošenje odluka na razini EU-a.
Ovom će se revizijom procijeniti sve strateške i operativne mjere koje su poduzele glavne
institucije i tijela EU-a kako bi se održao kontinuitet poslovanja tijekom krize uzrokovane bolešću
COVID-19.
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O SUDU
Misija Suda: U okviru neovisnih, stručnih i utjecajnih revizijskih
aktivnosti Sud procjenjuje ekonomičnost, djelotvornost, učinkovitost,
zakonitost i pravilnost djelovanja EU-a kako bi se omogućila bolja
kontrola odgovornosti, veća transparentnost i bolje financijsko
upravljanje, čime se jača povjerenje građana i pruža odgovor na
trenutačne i buduće izazove s kojima se EU suočava.
Vizija Suda: Cilj je Suda biti predvodnik javnorevizorske struke te
doprinositi otpornijoj i održivijoj Europskoj uniji u kojoj se poštuju
vrijednosti na kojima počiva.

Europski revizorski sud (Sud) vanjski je revizor Unije. Kolegij Suda
sastavljen je od po jednog člana iz svake države članice, a podršku u
radu pruža im približno 900 djelatnika iz svih država članica EU-a. Sud,
čije se sjedište nalazi u Luxembourgu, započeo je s radom 1977., a
1993. postao je jedna od institucija EU-a.
Vrijednosti koje se na Sudu njeguju su: neovisnost, integritet,
objektivnost, transparentnost i profesionalnost.

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 nacionalna administrativna
tijela.
Naposljetku, Sud svojim radom želi pomoći građanima EU-a da se
pobliže upoznaju s načinom na koji EU i njegove države članice
odgovaraju na izazove današnjice i sutrašnjice.
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PUBLIKACIJE SUDA
Sud izrađuje:
—

godišnje izvješće o proračunu EU-a, koje sadržava izjavu o jamstvu;

—

posebna godišnja izvješća u kojima Sud iznosi mišljenje na temelju financijske revizije svake pojedine agencije i tijela EU-a;

—

godišnje izvješće o aspektima uspješnosti;

—

tematska izvješća o odabranim revizijskim temama, koja se objavljuju tijekom cijele godine i nastaju u prvom redu na temelju revizija
uspješnosti;

—

preglede, kojima se pruža opisna i informativna analiza različitih područja politike EU-a ili pitanja u vezi s upravljanjem;

—

mišljenja kojima se Europski parlament i Europsko vijeće koriste pri donošenju zakona EU-a i drugih odluka.

EUROPSKI REVIZORSKI SUD
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUKSEMBURG
Tel.: +352 4398-1
Upiti: eca.europa.eu/hr/Pages/ContactForm.aspx
Internetske stranice: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Više informacija o Europskoj uniji dostupno je na internetu (http://europa.eu).
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