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Uvodna riječ 

 

Uloga je Suda, kao neovisnog vanjskog revizora Europske unije (EU), 
provjeravati prikupljaju li se i troše sredstva EU-a u skladu s važećim 
pravilima i propisima te jesu li točno prikazana u računovodstvenoj 
dokumentaciji. Učinak EU-a vjerojatno se najviše ogleda u 
regulatornim mjerama koje donosi te u međunarodnim sporazumima 
koje sklapa u područjima kao što je trgovina. Iako se ukupni godišnji 
proračun EU-a od približno 140 milijardi eura može činiti velikim, u 
proračunskom smislu prilično je malen i čini tek oko 1 % bruto 
nacionalnog dohotka svih država članica EU-a, čija je ukupna javna 
potrošnja 50 puta veća. Stoga je još važnije da se sredstva iz proračuna  

 
 
EU-a troše na djelotvoran način, zbog čega se aktivnosti Suda sve više 
usmjeravaju na to da se procjeni ispunjavaju li se ciljevi politika i 
programa EU-a te ostvaruje li se dodana vrijednost.  

Te će aktivnosti 2019. biti važnije nego ikada dosad: do kraja te godine 
zaključit će se pregovori o višegodišnjem financijskom okviru EU-a 
(VFO) za razdoblje 2021. – 2027., Ujedinjena Kraljevina napustit će EU 
te će Europski parlament početi zasjedati u novoizabranom sastavu.  

Program rada Suda za 2019. obuhvaća široku paletu tema povezanih s 
izazovima s kojima se EU trenutačno suočava. U njemu ima riječi o 
ključnim pitanjima kao što su održiva uporaba prirodnih resursa, rast i 
uključivanje, migracije, sigurnost i globalni razvoj, jedinstveno tržište te 
odgovorna i učinkovita Europska unija. Sud će i dalje preispitivati sva ta 
područja kako bi se utvrdilo ispunjava li EU ono što je obećao. 

Sud je odabrao revizijske zadatke na temelju procjene glavnih rizika za 
rashode EU-a i provedbu politika, uzevši pritom u obzir iznesene 
prijedloge.  
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Nekoliko zadataka odabranih za 2019. godinu, koji među ostalim 
obuhvaćaju premještanje migranata i državne potpore bankama u 
EU-u, označeni su kao izraziti prioriteti. Sud namjerava dovršiti 
aktivnosti u vezi s tim temama na vrijeme kako bi objava izvješća o 
njima bila moguća do kraja 2019. Tijekom godine bit će dovršen i niz 
drugih revizijskih zadataka i pregleda. 

U nastavku se nalazi detaljan popis tematskih izvješća i publikacija koje 
se temelje na obavljenim pregledima koje Sud namjerava objaviti 
tijekom 2019.  

Smatramo da će nam široka paleta tema obuhvaćenih programom 
rada Suda za 2019. omogućiti da građanima EU-a te institucijskim 
dionicima i partnerima na razini EU-a i na razini država članica i dalje 
nastavimo podnositi neovisna, objektivna izvješća o ključnim pitanjima 
za budućnost EU-a u kojima će se istaknuti dobre značajke, ali i 
upozoriti na loše.  

 

 

 

 

Klaus-Heiner Lehne  
predsjednik 
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Tematska izvješća i druge publikacije čija je objava predviđena 
tijekom 2019. 

Stupanj 
prioriteta Naziv zadatka Cilj zadatka 

Održiva uporaba prirodnih resursa i borba protiv klimatskih promjena 

Prioritetni 

Pesticidi Cilj je revizije procijeniti ostvaruju li se mjerama EU-a za održivu uporabu pesticida željeni rezultati. 

Ulaganja u zelenu energiju Cilj je predložene revizije analizirati postoje li u okviru klimatske i energetske politike EU-a jasni kriteriji za 
„zelena” ulaganja na temelju kojih se odlučuje koja će se ulaganja realizirati. 

Važni 

Ekološka hrana Revizija je usredotočena na sustav kontrole kojim se nadzire proizvodnja, prerada, distribucija i uvoz ekoloških 
proizvoda. 

Prekogranična zdravstvena skrb 
Cilj je revizije ispitati djelotvornost Komisije u pogledu praćenja i nadzora provedbe direktive o prekograničnoj 
zdravstvenoj skrbi, dosad ostvarenih rezultata, uspostavljenog okvira i mjera za potporu provedbi te direktive koje 
su sufinancirane sredstvima EU-a. 

Istraživanje i inovacije za klimatsku i 
energetsku politiku Cilj je revizije procijeniti potporu EU-a istraživanjima i inovacijama u području skladištenja energije. 

Stabilizacija dohotka u okviru ZPP-a 
Revizija će biti usredotočena na instrumente za upravljanje rizicima predložene u okviru ZPP-a (tj. osiguranje, 
uzajamne fondove i instrumente za stabilizaciju dohotka), posebice na njihovu provedbu i 
komplementarnost/sinergiju s ostalim mjerama. 

Inventari stakleničkih plinova Cilj je revizije ispitati sustav EU-a za prikupljanje, provjeru i objavljivanje podataka o emisijama stakleničkih 
plinova i mjerama ublažavanja. 

Nuklearna sigurnost Cilj je revizije ispitati na koji su se način Komisija i države članice pripremile u pogledu nuklearne sigurnosti, zaštite 
od zračenja, zaštitnih mjera od nuklearnih rizika, gospodarenja radioaktivnim otpadom i nuklearne zaštite. 
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Stupanj 

prioriteta Naziv zadatka Cilj zadatka 

Održiva uporaba prirodnih resursa i borba protiv klimatskih promjena 

Sustav EU-a za mjerenje emisija iz vozila Cilj je revizije utvrditi probleme u vezi s emisijama iz vozila te reakcije institucija na te probleme. 

Otpornost na antimikrobna sredstva Cilj je predložene revizije preispitati i procijeniti djelotvornost mjera na razini EU-a za borbu protiv sve veće 
prijetnje od otpornosti na antimikrobna sredstva.  

Europski računi okoliša Revizija će prije svega biti usredotočena na ulogu Komisije u upravljanju europskim računima okoliša. 
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Stupanj 

prioriteta Naziv zadatka Cilj zadatka 

Ulaganja u koheziju, rast i uključivanje 

Prioritetni 

Cestovno povezivanje regija EU-a 
Cilj je predložene revizije procijeniti na koji se način odabranim cestovnim projektima ostvaruju strateški ciljevi 
povećanja povezanosti unutar regija i omogućuje optimalan protok robe i ljudi uklanjanjem trenutačnih uskih grla 
u prometnim tokovima. 

Ulaganja EU-a u kulturu Cilj je predložene revizije procijeniti djelotvornost i komplementarnost financijskih sredstava EU-a u području 
kulture. 

Važni 

Troškovi uporabe ESI fondova u 
razdoblju 2014. – 2020. 

Cilj je revizije procijeniti postoje li informacije o troškovima provedbe kohezijske politike, koliko su one pouzdane i 
kako se tim informacijama koriste Komisija i države članice. 

Prijevare u području kohezije Cilj je procijeniti upravljaju li tijela zadužena za provedbu programa na prikladan način mjerama za borbu protiv 
prijevara u potrošnji sredstava u okviru kohezijske politike EU-a. 

Energija vjetra i solarna fotonaponska 
energija 

Cilj je procijeniti izradu, provedbu i praćenje strategija EU-a i nacionalnih strategija za proizvodnju električne 
energije iz energije vjetra i solarne fotonaponske energije, kao i pruža li se pravnim okvirom i financijskim 
sredstvima EU-a i država članica djelotvorna potpora tim strategijama. 

Uvođenje SESAR-a 

Cilj je revizije preispitati potrebu za intervencijom EU-a i način na koji je ta intervencija osmišljena u fazi uvođenja 
SESAR-a (istraživanja u području upravljanja zračnim prometom jedinstvenog europskog neba), kao i upravljanje 
financijskim sredstvima EU-a koja su za nju izdvojena i mjeru u kojoj se njome uistinu doprinosi većoj uspješnosti 
upravljanja europskim zračnim prometom.  

Izvršna agencija za inovacije i mreže 
(INEA) 

Isplativost i djelotvornost Agencije mogle bi se izmjeriti procjenom sljedećih aspekata: strategija i zadaće, 
struktura upravljanja i upravljanje programom te administrativni troškovi i upravljanje osobljem. 

Fond europske pomoći za najpotrebitije 
(FEAD) 

Cilj je procijeniti je li FEAD osmišljen tako da bude djelotvoran instrument EU-a za smanjenje siromaštva i 
doprinošenje socijalnom uključivanju najpotrebitijih osoba.  

Stečena iskustva u području kohezije Cilj je predloženog informativnog dokumenta iznijeti sažetak i analizu najvažnijih, i dalje relevantnih revizijskih 
opažanja iz tematskih izvješća Suda u području kohezije za razdoblje 2007. – 2013. i 2014. – 2020. 
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Stupanj 

prioriteta Naziv zadatka Cilj zadatka 

Izazovi u području migracija, sigurnosti i održivog razvoja na svjetskoj razini 

Prioritetni 

Premještanje migranata 

Cilj je predložene revizije procijeniti ulogu Komisije u provedbi programa hitnog premještanja (sustava kvota) 
uspostavljenog odlukama Vijeća 2015/1523 i 2015/1601 te nastaviti s temeljitim praćenjem mjera poduzetih u 
pogledu preporuka iznesenih u tematskom izvješću Suda br. 6/2017 „Odgovor EU-a na izbjegličku krizu: pristup na 
temelju ‘žarišnih točaka’”. 

Kvaliteta podataka o proračunskoj 
potpori 

Cilj je predložene revizije procijeniti jesu li podatci o uspješnosti kojima se Komisija služi za isplatu promjenjivih 
tranši proračunske potpore pouzdani i jesu li izvještaji Komisije o djelotvornosti proračunske potpore opravdani. 

Obrana 
Cilj je predloženog informativnog dokumenta preispitati obrambenu politiku EU-a, uključujući mehanizme 
suradnje i strukture upravljanja, postignute rezultate i dodanu vrijednost instrumenata financiranja koji doprinose 
obrani. 

Važni Granična kontrola (informacijski sustavi 
za unutarnju sigurnost) 

Cilj je revizije procijeniti surađuju li države članice i tijela EU-a kako bi se zajamčila dostupnost alata i informacija 
potrebnih za održavanje visoke razine sigurnosti na granicama EU-a (u pogledu strukture upravljanja, koordinacije 
i suradnje). Revizija će biti usredotočena na informacije i alate koji su dostupni službenicima graničnog nadzora, 
kao i na pitanje zadovoljavaju li ti informacijski sustavi potrebe službenika graničnog nadzora (u pogledu 
dostupnosti informacija, osposobljavanja i potpore). 
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Stupanj 

prioriteta Naziv zadatka Cilj zadatka 

Funkcionalno jedinstveno tržište i održiva monetarna unija 

Prioritetni Državne potpore bankama u EU-u Cilj je predložene revizije procijeniti učinkovitost i djelotvornost postupaka za dodjelu državnih potpora u EU-u i 
postupaka za dodjelu potpore iz fondova. 

Važni 

Izloženost e-trgovine poreznim 
prijevarama 

Cilj je procijeniti jesu li regulatorni i kontrolni okvir koji su Komisija i države članice uspostavile u pogledu naplate 
PDV-a i carinskih pristojbi u vezi s e-trgovinom učinkoviti i jamče li zaštitu proračuna EU-a. 

Poduzetnički kapital Cilj je procijeniti ulogu Komisije u upravljanju financijskim instrumentima poduzetničkog kapitala u okviru različitih 
programa. 

Ispitivanja otpornosti na stres koje EBA 
provodi na razini EU-a Cilj je procijeniti je li ispitivanje otpornosti banaka na stres na razini EU-a postalo djelotvornije i učinkovitije. 

Politika EU-a u području tržišnog 
natjecanja 

Cilj je procijeniti kako se jamči provedba politike EU-a u području tržišnog natjecanja EU-a u vezi s pripajanjima i 
spajanjima, kartelima i protumonopolskom politikom. 

Fiskalna stabilnost u EU-u 
Revizija će biti usredotočena na djelotvornost djelovanja Komisije u procjeni izrade i primjene nacionalnih 
fiskalnih okvira čiji je cilj da države članice ispune ciljeve iz Pakta o stabilnosti i rastu, u skladu s obvezama iz 
paketa od šest mjera, paketa od dviju mjera i Fiskalnog ugovora. 

Inovacije malih i srednjih poduzeća 
Cilj je predložene revizije procijeniti koliko je dobro Komisija upravljala financijskim sredstvima za istraživanja u 
okviru programa Obzor 2020. za potporu uspješnim inovacijama MSP-ova, s posebnim naglaskom na procjenu 
rizika za dodanu vrijednost EU-a i komplementarnost s drugim programima i fondovima EU-a i država članica. 
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Stupanj 

prioriteta Naziv zadatka Cilj zadatka 

Odgovorno i učinkovito financiranje i administracija Unije 

Prioritetni 

Etički okvir u odabranim institucija EU-a Cilj je procijeniti imaju li odabrane institucije EU-a odgovarajuće etičke okvire. Sud će ispitati pravne etičke 
zahtjeve, postupke kojima se jamči primjena etičkih okvira, kao i informiranost i percepciju osoblja o tim okvirima. 

Bolja regulativa 
Cilj je predloženog informativnog dokumenta objediniti rezultate revizija i pregleda koje je Sud obavio u vezi s 
aktualnim inicijativama Komisije za „bolju regulativu” prije početka sljedećeg zakonodavnog razdoblja (tj. u drugoj 
polovici 2019.). 

Važni 

Reforma Pravilnika o osoblju EU-a Cilj je procijeniti je li izmjena Pravilnika o osoblju iz 2014. godine dovela do povećanja učinkovitosti na razini 
Komisije. 

Sudjelovanje javnosti u donošenju 
zakonodavstva EU-a 

Cilj je procijeniti jesu li javna savjetovanja koja organizira Komisija djelotvorna. Sud će se usredotočiti na 
oblikovanje i primjenu okvira Komisije za javna savjetovanja. 

Izvješćivanje o održivosti Cilj je predloženog zadatka procijeniti izvješćuju li Komisija te druge institucije i agencije EU-a o održivosti i 
ciljevima iz Programa održivog razvoja do 2030. na strateški i strukturiran način. 
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O Sudu 

 
 
Kolegij članova Suda na sastanku 12. srpnja 2018. 

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 te skreće pozornost na 
nedostatke i uspjehe.  

 
 
Ujedno daje smjernice donositeljima politika i zakonodavcima EU-a 
o tome kako poboljšati politike i programe EU-a.  

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. 

Naposljetku, Sud svojim radom želi pomoći građanima 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:  

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

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

 mišljenja kojima se Europski parlament i Vijeće koriste pri 
donošenju zakona EU-a i drugih odluka  

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

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

 godišnja izvješća o radu koja sadržavaju informacije o 
aktivnostima Suda tijekom godine 



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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