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Predsjednikova uvodna riječ 

Nova strategija Suda za razdoblje do 2025. 

Europski revizorski sud (Sud) donio je novu strategiju za nadolazeće petogodišnje razdoblje. 

Strategija Suda naslanja se na dosadašnja postignuća te će služiti kao putokaz za aktivnosti Suda u 
njegovoj ulozi neovisnog vanjskog revizora EU-a za razdoblje do 2025. Ova je strategija plod 
suradnje na svim organizacijskim razinama Suda. 

Strateški kontekst Suda 

Unija koja odlučno nastupa na međunarodnoj sceni i štiti svoje građane 

Europska unija ponosna je na svoja izvanredna postignuća koja će zauvijek obilježiti povijest 
Europe: dosad nezabilježeno razdoblje mira, gospodarskog, društvenog i kulturnog razvoja i 
političke integracije zemalja i naroda našeg kontinenta. 

U svakom razdoblju procesa europske integracije postojale su poteškoće i krize. Ipak, EU je uvijek 
uspješno poduzimao potrebne korake za njihovo prevladavanje. EU se pokazao sposobnim za 
snažno i odlučno djelovanje i pokrenuo je inovativne, opsežne inicijative kojima se potvrđuju 
otpornost i vitalnost naše Unije. VFO za razdoblje 2021. – 2027. i inicijativa EU-a „Next Generation”, 
čija će provedba biti predmet revizije Suda, konkretan su primjer te vitalnosti. 

Predsjednikova 
uvodna riječ 
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Doba brzih promjena 

Svijet u kojem živimo postao je složeniji nego ikada prije, uz sve suprotstavljenija stajališta i sve 
veću konkurenciju – povrh toga mijenja se dosad nezabilježenom brzinom. Pri izradi ove strategije 
Sud je vodio računa o novim izazovima u sljedećim glavnim područjima. 

• Europska konkurentnost i kohezija: tehnološka i znanstvena revolucija koja dovodi do 
preobrazbe ekonomskih modela i tržišta rada i donosi etičke izazove za zajednice u 
europskom društvu. Pratit će je trgovinski sukobi, demografske promjene i novi 
javnozdravstveni izazovi. 

• Europski klimatski i resursni izazovi: klimatske promjene, sve veći ekološki otisak ljudskog 
djelovanja i neodrživa potrošnja resursa.  

• Europska sigurnost i vrijednosti: duboke globalne promjene u odnosima moći; masovne 
migracije; izazovi za institucije liberalne demokracije, vladavinu prava i multilateralizam; 
obrambene i sigurnosne prijetnje kao što je terorizam. 

• Europske javne financije: nepovoljni izgledi za održive javne proračune; sve veći zahtjevi za 
javni sektor; novi izazovi za financijske sustave i financijsko upravljanje EU-a i država članica; 
izazovi povezani sa zaštitom javnog novca od prijevara i korupcije te iskorištavanjem 
mogućnosti digitalizacije. Mjere odgovora na bolest COVID-19 dodatno su doprinijele 
izazovima u tom području. 

Strateški ciljevi Suda 

Sud će, kao neovisni vanjski revizor EU-a, ispuniti svoju ulogu vodeći računa o svim navedenim 
izazovima kako bi doprinio otpornijoj, održivijoj i pravednijoj Europskoj uniji.  

U strategiji Suda za razdoblje 2021. – 2025. iznesen je način na koji se to namjerava postići, i to 
ostvarivanjem triju strateških ciljeva: 

• 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; i  

• 3. cilj: pružanje pouzdanog revizorskog jamstva u zahtjevnom i dinamičnom okruženju. 

Povrh toga, u strategiji Suda za razdoblje 2021. – 2025. iznesene su i vrijednosti, misija i vizija Suda 
te pregled sredstava koja će mu pomoći da ostvari svoje strateške ciljeve.  

 

 

 

 

Klaus-Heiner Lehne 
predsjednik Europskog revizorskog suda
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Vrijednosti, misija i vizija Suda 
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 svoje aktivnosti temelji na sljedećim vrijednostima: 

Neovisnost 
Sud obavlja svoje aktivnosti neovisno o utjecajima koji bi 
mogli dovesti u pitanje ili za koje se može smatrati da 
dovode u pitanje stručnu prosudbu revizora. 

Integritet Sud djeluje pošteno, pouzdano i isključivo u javnom 
interesu EU-a te želi služiti kao primjer u svojem stručnom 
radu i načinu upravljanja na razini institucije. 

Objektivnost 
Sud djeluje nepristrano i bez predrasuda, a zaključke 
revizija izvodi na temelju dostatnih, relevantnih i 
pouzdanih dokaza. 

Transparentnost Sud iznosi svoje nalaze u jasnim, detaljnim i pristupačnim 
izvješćima koja se objavljuju na svim jezicima EU-a, pazeći 
na zahtjeve u pogledu povjerljivosti i zaštite podataka.  

Stručnost U skladu s međunarodnim revizijskim standardima Sud 
stječe, produbljuje i održava najvišu razinu znanja, 
stručnosti i vještina povezanih ne samo sa 
javnorevizorskom strukom nego i s upravljanjem 
financijama i politikama EU-a. 

 

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. 
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1. cilj: poboljšanje mehanizama za kontrolu odgovornosti i 
transparentnosti te mehanizama revizije u svim aspektima 
djelovanja EU-a 
Odgovornost i transparentnost ključne su sastavnice demokratskog sustava i presudne 
za povjerenje građana u EU i njegove financije. U Ugovoru o funkcioniranju Europske 
unije navodi se da „Revizorski sud obavlja reviziju u Uniji” te je zajednička dužnost Suda 
i drugih institucija EU-a zajamčiti bolju kontrolu odgovornosti u djelovanju Unije. 

Već niz godina Sud upozorava na brojne nedostatke u pogledu revizije i kontrole 
odgovornosti u institucijskom i pravnom okviru EU-a, posebice u onim područjima u 
kojima EU djeluje u okviru međuvladinog pristupa. Vanjska revizija institucija, tijela i 
djelovanja EU-a trenutačno je djelomično rascjepkana i stoga potencijalno 
nedosljedna. Revizijske aktivnosti mogu se preklapati i ponavljati jer u EU-u postoji 
nekoliko razina revizija i kontrola. 

Tijekom sljedećih pet godina Sud će usmjeriti svoj mandat vanjskog revizora Unije na: 

o procjenu upravljačke strukture EU-a, kao i njegovih mehanizama za kontrolu 
odgovornosti i transparentnosti; 

o utvrđivanje nedostataka u pogledu revizije i kontrole odgovornosti te revizijskih 
aktivnosti koje se preklapaju i ponavljaju u sadašnjoj i budućoj strukturi EU-a; 

o provjeru kvalitete i pouzdanosti informacija i podataka o provedbi politika EU-a i 
financijskom upravljanju EU-a koje dostavljaju subjekti revizije. 

Povrh toga, Sud smatra da bi najbolje rješenje bilo da se Revizorskom sudu povjeri 
mandat za reviziju svih institucija i tijela EU-a osnovanih Ugovorima, ali i svih 
međuvladinih tijela koja imaju ključnu važnost za funkcioniranje EU-a. To je u skladu s 
glavnom zadaćom Suda da kontrolira odgovornost različitih institucija i tijela pri 
upravljanju fondovima EU-a i provedbi njegovih politika. 

Stoga će Sud bezrezervno poduprijeti sve inicijative kojima mu se povjerava jasan i širi 
revizijski mandat te će se povezati sa svim relevantnim instancama u svrhu ostvarenja 
tog cilja. 
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2. cilj: usmjeravanje revizija uspješnosti na područja i teme u 
kojima Sud može ostvariti najveću dodanu vrijednost 
Kao vanjski revizor Unije Sud usmjerava svoje revizije na ona pitanja koja su 
najrelevantnija. Svojim radom Sud doprinosi demokratskom nadzoru, javnoj raspravi i 
dobrom financijskom upravljanju. U relevantnim i pravodobnim revizijskim izvješćima, 
mišljenjima i drugim publikacijama Suda iznose se neovisne analize i procjene za 
zainteresirane dionike. 

Sud je na temelju obavljene analize trendova i procjene rizika te prioriteta koje su 
naveli institucijski dionici i subjekti revizije utvrdio četiri strateška područja politika i 
programa EU-a na koja će tijekom razdoblja obuhvaćenog strategijom usmjeriti revizije 
uspješnosti. To su: 

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; i 

o fiskalne politike i javne financije u Uniji. 

Višegodišnjim pristupom izradi programa Sud će također zajamčiti dobru pokrivenost 
novih inicijativa, kao što je upravljanje instrumentom „Next Generation EU” (NGEU) i 
međusektorskih tema, kao što su održivost i vrijednosti EU-a. Sud će također nastaviti i 
unaprijediti procjene pitanja uspješnosti na visokoj razini, primjerice obradom tema na 
razini određene politike / određenog programa ili tematskih područja. Sud će 
doprinijeti borbi protiv prijevara na štetu proračuna EU-a. U odabranim revizijama Sud 
će doprinijeti sprječavanju prijevara provođenjem ispitivanja na svim razinama kojim 
će utvrditi postoje li u programima koji se financiraju sredstvima EU-a nedostatci zbog 
kojih su izloženi prijevarama, uzimajući u obzir iskustvo koje je stekao revizijama 
provedenima u svrhu davanje izjave o jamstvu. Također će pojačati revizijsku suradnju 
s tijelima zaduženima za otkrivanje prijevara i redovito procjenjivati njihov rad. 

Sud će nastaviti usavršavati metode koje primjenjuje, i to nastojeći ostvariti dodatno 
povećanje produktivnosti u praksi provođenja revizija uspješnosti, stavljajući još jači 
naglasak na pristup utemeljen na procjeni rizika te, u relevantnim slučajevima, iznoseći 
informacije o konkretnim zemljama. Osim toga, dodatno će raditi na povećanju učinka 
svojih preporuka kako bi one postale relevantnije, korisnije, praktičnije i racionalnije u 
pogledu povezanih troškova te će pomnije pratiti mjere poduzete u pogledu tih 
preporuka (i na razini institucija i tijela EU-a i na razini država članica).  
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3. cilj: pružanje pouzdanog revizorskog jamstva u zahtjevnom i 
dinamičnom okruženju 
Novi višegodišnji financijski okvir (VFO) za razdoblje 2021. – 2027. i inicijativa „Next 
Generation EU” (NGEU) donose bitne promjene, a time i povezane izazove za Sud. To 
se osobito odnosi na izvješća u kojima Sud iznosi jamstvo, odnosno na izjavu o jamstvu 
i godišnje izvješće. 

U tu svrhu Sud će nastaviti usavršavati svoj revizijski pristup i upotrebljavati dostupne 
podatke i informacije, zbog čega će moći nastaviti izražavati pouzdana jamstva na 
temelju mandata koji proizlazi iz Ugovora o funkcioniranju Europske unije i sasvim u 
skladu s međunarodnim revizijskim standardima za javni sektor.  

Promjene povezane sa sljedećim VFO-om i inicijativom NGEU bit će dalekosežne i 
utjecat će na financiranje i upotrebu proračunskih sredstava EU-a, uključujući nove 
oblike vlastitih sredstava i mogući prelazak s pravila o prihvatljivosti na aspekte koji se 
temelje na uspješnosti u glavnim područjima politike. Sud će biti proaktivan i vrlo 
pomno pratiti te promjene, što će mu omogućiti da prilagodi i usavrši revizijski pristup 
za izražavanje jamstva kako bi mogao podnositi relevantna i pravodobna izvješća.  

Sud planira nadopuniti kvantitativne informacije koje iznosi u godišnjem izvješću 
kvalitativnim elementima koji se temelje na rezultatima konkretnih aktivnosti 
povezanih s provjerama sustava i usklađenosti. U tom kontekstu Sud će također 
razmotriti korektivne kapacitete subjekata revizije. 

Sud će nastojati povećati učinkovitost resursa koje upotrebljava za aktivnosti za 
izražavanje jamstva.  

Sud će tijekom predmetnog razdoblja preispitati svoju metodologiju i prakse za 
provođenje i prilagodbu revizijskih aktivnosti za izražavanje jamstva. To će, među 
ostalim, značiti rašireniju upotrebu alata i tehnologija u području upravljanja 
podatcima i IT-a, u kojima Sud vidi potencijal da u kratkom roku doprinesu provedbi 
financijskih revizija pouzdanosti računovodstvene dokumentacije i revizija pravilnosti 
prihoda i administrativnih rashoda. 

Revizijskim pristupom Suda i dalje će se voditi računa o tome da u različitim 
područjima politika EU-a postoje različite razine rizika. U tu će se svrhu pri planiranju i 
provedbi dokaznog ispitivanja koje obavlja Sud procjenjivati ne samo ti rizici nego i sve 
ostale dostupne informacije.  

Tijekom razdoblja 2021. – 2025. Sud će se i dalje u najvećoj mogućoj mjeri služiti 
aktivnostima koje su proveli subjekti revizije i drugi revizori kako bi učinkovitije 
upotrebljavao svoje resurse i kako bi se smanjilo administrativno opterećenje korisnika 
potpore.  
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Stvaranje uvjeta za daljnje djelovanje 
Kako bi Sud proveo svoju strategiju u djelo, oslanja se na najvažniji resurs koji ima – na 
svoje osoblje. Sud će upravljati kadrovskim pitanjima (kao što su zapošljavanje, 
osposobljavanje, razvoj karijere) na način da se zajamči da njegovi revizijski kapaciteti 
odgovaraju budućim izazovima s kojima će se suočiti. 

Također će nastaviti s radom koji je nedavno započeo u vezi s poboljšanjem načina na 
koji organizira resurse i upravlja njima te će uvesti ključne promjene u područjima 
navedenima u nastavku. 

Upotreba tehnologije u reviziji 
Sud je utvrdio da se u područjima obuhvaćenima revizijom povećava količina digitalnih 
podataka. To mu pruža priliku da iskoristi nove IT alate i tehnike kako bi unaprijedio 
svoj rad. Kako bi se to postiglo, Sud će: 

o nastojati dobiti siguran i jednostavan pristup podatcima kojima raspolažu subjekti 
revizije; 

o poticati kulturu i duh digitalne revizije u svojim aktivnostima; 

o  uložiti u stjecanje potrebnih vještina i znanja na razini cijelog osoblja; i 

o uvesti nove digitalne revizijske alate i tehnike primjerene za područja u kojima 
obavlja reviziju, uključujući automatizirano prikupljanje i analizu podataka, te na 
najbolji način upotrijebiti svoje postojeće digitalne kapacitete. 

Sud će istodobno u okviru revizija promicati razvoj i uvođenje digitalnih praksi u 
upravljanje politikama i programima EU-a te u njihovu kontrolu. U tu svrhu zatražit će 
od Komisije predanost na visokoj razini kako bi Sud mogao lakše provoditi revizijske 
aktivnosti i proširiti njihov opseg zahvaljujući široj primjeni digitalne tehnologije. 

Kvaliteta aktivnosti i izvješća Suda 
Poboljšanim postupcima kontrole kvalitete koji se temelje na međunarodnim 
standardima Sud će i dalje jamčiti kvalitetu svojih revizijskih aktivnosti. Ti postupci 
uključuju nadzor i preispitivanje, neovisni pregled kvalitete i provedbu plana za 
osiguravanje kvalitete. To je ključno kako bi se zajamčilo da zainteresirani dionici imaju 
povjerenje u utemeljenost nalaza Suda i da se mogu osloniti na iznesene zaključke i 
preporuke. 

Sud sastavlja jasna i pristupačna izvješća o svojim revizijskim i drugim aktivnostima 
kako bi postigao najveći mogući učinak. Stoga su sastavljanje i priprema izvješća jedna 
od ključnih aktivnosti Suda. Sud je postigao odgovarajuću ravnotežu između jasnoće i 
jednostavnosti predstavljanja tema koje su često tehničke naravi.  
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Sud će dodatno poboljšati izvješća: 

o osiguravanjem jezične kvalitete tekstova kroz dosljednu upotrebu jasnog jezika i 
uzimanjem u obzir čitateljstva za koje se očekuje da će pokazati zanimanje; 

o primjenom ujednačenog uredničkog i vizualnog identiteta na sve svoje publikacije; 

o oblikovanjem publikacija na način da se središnje mjesto da ključnim porukama; 

o češćom upotrebom audiovizualnih materijala i aktivnijim predstavljanjem 
podataka. 

Interakcija s institucijskim dionicima 
Tijekom sljedećih pet godina Sud namjerava svoju ulogu i učinak svojega rada 
iskoristiti na najbolji mogući način, i to sudjelovanjem u raspravama o ključnim 
temama koje utječu na Europsku uniju i davanjem vlastitog doprinosa tim raspravama. 
To će se najbolje postići uz potporu institucijskih dionika. 

To znači da u razdoblju 2021. – 2025. Sud mora dodatno pojačati svoje aktivnosti 
otvaranja prema vanjskim dionicima, posebice prema: 

o Europskom parlamentu, odnosno Odboru za proračunski nadzor, Odboru za 
proračune i sektorskim odborima; i 

o Vijeću, i to postizanjem bližeg odnosa, primjerice jačanjem kontakata sa 
strukturama odgovornima za pripremu odluka Vijeća.  

Sud će također pokrenuti nove inicijative za jačanje odnosa s: 

o vladama država članica, primjerice povezivanjem s predstavnicima zemalja 
rotirajućeg predsjedništva i produbljivanjem suradnje na ministarskoj razini, s 
posebnim naglaskom na ključnim pitanjima utvrđenima u provedenim revizijama; 
i 

o nacionalnim parlamentima, primjerice organiziranjem redovitih razmjena 
mišljenja s odborima nadležnima za pitanja EU-a, s posebnim naglaskom na 
ključnim pitanjima utvrđenima u provedenim revizijama. 

Sud će istodobno nastaviti težiti konstruktivnom odnosu s Komisijom, glavnim 
subjektom revizija koje obavlja, uz poštovanje međunarodnih standarda u tom 
pogledu. 
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Komunikacijske aktivnosti 
Iako su izvješća Suda o revizijama i pregledima te njegova mišljenja osobito važna za 
one koji osmišljavaju i provode politike i programe EU-a te nadziru ili prate njihovu 
provedbu, Sud se svojim komunikacijskim aktivnostima obraća svim građanima EU-a. 

Sud nastoji dodatno usavršiti svoje komunikacijske aktivnosti.  

Kako bi uveo promjene, Sud će u razdoblju 2021. – 2025.: 

o pojačano komunicirati o ključnim međusektorskim porukama, a ne samo 
promicati konkretne publikacije; 

o upotrebljavati raznolikije medijske kanale i formate; 

o usmjeravati svoje komunikacijske aktivnosti na odabrane ključne medije na razini 
EU-a te na nacionalnoj i regionalnoj razini kako bi se zajamčila što veća prisutnost 
u medijima 

o primjenjivati ciljaniji pristup u svojim komunikacijskim aktivnostima u svrhu 
povećanja vidljivosti. 

Suradnja s javnim revizorima 
Suradnja i razmjena iskustava s drugim javnim revizijskim institucijama u EU-u i svijetu 
donose koristi za sve uključene strane, posebice u pogledu rasprave o revizijskoj 
metodologiji i tehnikama, njihova razvoja i razmjene znanja u tom području. Cilj je 
Suda doprinijeti tim aktivnostima u slučajevima u kojima raspolaže određenim 
stručnim znanjem koje bi mogao podijeliti, kao i iskoristiti relevantne prilike za učenje.  

U razdoblju 2021. – 2025. Sud će: 

o dodatno pojačati suradnju sa svim vrhovnim revizijskim institucijama u EU-u, i 
bilateralno i multilateralno; 

o istražiti načine za ostvarenje najveće moguće vrijednosti za sve sudionike u 
Kontaktnom odboru čelnika vrhovnih revizijskih institucija u EU-u, s ciljem 
postizanja veće relevantnosti i utjecaja tog odbora; 

o pojačati suradnju s javnim revizijskim tijelima izvan Europske unije te sudjelovanje 
u radu INTOSAI-ja i EUROSAI-ja te na drugim relevantnim forumima za javne 
revizore; i 

o produbiti suradnju u području unaprjeđenja profesionalnih revizijskih standarda, 
upravljanja znanjem, usavršavanja kadra i izgradnje kapaciteta. 
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Odgovorno djelovanje 
Cilj je Suda postići najviše standarde transparentnosti i odgovornog djelovanja u 
pogledu provedbe njegove strategije i povećanja produktivnosti u njegovu radu. 

Tijekom razdoblja 2021. – 2025. tome će doprinijeti sljedeće inicijative: 

o strategija će se pretočiti u akcijske planove s ključnim etapama i mjerljivim 
ishodima; 

o pokazatelji uspješnosti za Sud uskladit će se s ovom strategijom; 

o o napretku ostvarenom u provedbi strategije podnosit će se redovita izvješća, 
dopunjena preispitivanjem u sredini razdoblja obuhvaćenog strategijom 
(2023. godine) i stručnim pregledom koji će obaviti javni revizori (2024. godine). 
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