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PREDGOVOR 

Europska unija i njezine države članice, i dalje suočene s posljedicama 
svjetske pandemije i brzih klimatskih promjena, u godini 2022. susreću se 
s još jednom krizom, točnije golemom energetskom, sigurnosnom i 
migracijskom krizom izazvanom ruskom ratnom agresijom na Ukrajinu. 
Sva ta događanja imaju snažan učinak na živote građana Europske unije, 
njezin gospodarski položaj i globalne odnose. 

Uloga je Europskog revizorskog suda (Sud) kao neovisnog vanjskog 
revizora Europske unije provjeravati prikupljaju li se i troše financijska 
sredstva Europske unije u skladu s relevantnim propisima i pravilima te 
postižu li se tim sredstvima željeni rezultati. To se odnosi i na sve nove  

mjere poduzete kako bi se pomogli prevladati nepovoljni učinci 
trenutačnih višestrukih kriza. O tim se izazovima vodilo računa pri 
sastavljanju programa rada Suda za 2023. godinu i nadalje. U nastavku se 
nalazi popis 82 tematskih izvješća i pregleda koje Sud namjerava objaviti, 
uglavnom 2023. i 2024. 

Energetska kriza osobito je snažno zahvatila gospodarstva država članica i 
njihova poduzeća i građane. Usto, EU nastoji predvoditi u borbi protiv 
globalnih klimatskih promjena. U okviru strateškog prioritetnog područja 
„Klimatske promjene, okoliš i prirodni resursi” Sud planira obaviti 
21 reviziju kojima će obuhvatiti širok spektar tema, među ostalim teme 
energetske sigurnosti, onečišćenja, mjera povezanih s klimom i održive 
proizvodnje hrane. 

Aktivnostima revizije obuhvaćeno je i područje sigurnosti i migracija. U 
okviru strateškog prioritetnog područja „Otpornost na prijetnje sigurnosti 
Unije i poštovanje europskih vrijednosti slobode, demokracije i 
vladavine prava” Sud ima 14 radnih zadataka u područjima kao što su 
doprinos Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD) za zajedničku 
vanjsku i sigurnosnu politiku (ZVSP), vojnu mobilnost i pomoć 
izbjeglicama. 

Instrument „NextGenerationEU” (NGEU), kojim se osiguravaju znatni 
iznosi financijskih sredstava koje je potrebno potrošiti u kratkom 
razdoblju kako bi se pomogle otkloniti gospodarske i društvene štete 
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nastale zbog pandemije koronavirusa, i dalje zauzima visok položaj na 
popisu prioriteta Suda. Sud u idućim dvjema godinama planira objaviti 
12 revizijskih izvješća o ispitivanju instrumenta NGEU kojim je uglavnom 
obuhvaćen Mehanizam za oporavak i otpornost (RRF). Tri su revizije 
posvećene drugom važnom horizontalnom području, borbi protiv 
prijevara. Osim toga, Sud će svojim aktivnostima obuhvatiti i brojna druga 
područja utvrđena u strategiji Suda za razdoblje 2021. – 2025. 

Kao novoizabrani predsjednik Suda želio bih naglasiti da Sud neovisnim, 
objektivnim i stručnim revizijama koje provodi nastoji i dalje pružati svoj 
doprinos dobroj i djelotvornoj upotrebi financijskih sredstava EU-a. Ovaj 
program rada podupirat će nas u tom izazovnom zadatku. 

Tony Murphy 
predsjednik Suda 
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Strateški prioritet 
i planirana godina 

objave 
Naziv radnog zadatka  Vrsta 

publikacije Cilj zadatka 

Horizontalno 
područje: 

instrument NGEU 

 

2023. 

Investicijske inicijative kao odgovor 
na koronavirus 
(CRII, CRII+) i instrument REACT-EU 

Tematsko 
izvješće 

Ispitati je li Komisija djelotvorno prilagodila kohezijsku politiku za razdoblje 
2014. – 2020. s pomoću investicijskih inicijativa kao odgovor na koronavirus i 
instrumenta REACT-EU te je li brzo mobilizirala financijska sredstva iz 
europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi) kako bi se pružio 
odgovor na pandemiju bolesti COVID-19. 

Ustroj Komisijinog sustava kontrole 
za RRF 

Tematsko 
izvješće 

Procijeniti ima li Komisijin sustav kontrole potencijal za jamčenje pravilnosti 
plaćanja iz RRF-a te zaštitu financijskih interesa EU-a. 

Upravljanje dugom 
u Komisiji 

Tematsko 
izvješće 

Procijeniti je li Komisija osmislila djelotvorne sustave za upravljanje dugom 
nastalim radi financiranja instrumenta NGEU. 

Uspješnost RRF-a Tematsko 
izvješće 

Procijeniti je li okvir za praćenje Mehanizma za oporavak i otpornost 
primjeren za mjerenje uspješnosti. 

Iskorištenost sredstava iz RRF-a Tematsko 
izvješće 

Procijeniti jedan od ključnih ciljeva RRF-a – brzinu – ispitivanjem mjere u kojoj 
su financijska sredstva iz RRF-a doista na početku pojačano isplaćivana. U 
okviru revizije procijenit će se stupanj u kojem su države članice iskoristile 
financijska sredstva za reforme i ulaganja. 

Dvostruko financiranje Tematsko 
izvješće 

Procijeniti jesu li Komisija i države članice uspostavile snažne sustave 
upravljanja i kontrole kako bi se izbjeglo dvostruko financiranje rashoda koji 
se financiraju iz RRF-a i programa u okviru kohezijske politike.  
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Strateški prioritet 
i planirana godina 

objave 
Naziv radnog zadatka  Vrsta 

publikacije Cilj zadatka 

Horizontalno 
područje: 

instrument NGEU 

 

2024. 

Digitalna transformacija u okviru 
RRF-a 

Tematsko 
izvješće 

Procijeniti je li se provedbom digitalnih ulaganja i reformi uključenih u 
nacionalne planove za oporavak i otpornost na djelotvoran način doprinijelo 
digitalnoj strategiji i digitalnoj transformaciji EU-a. 

Sustavi država članica za kontrolu u 
okviru RRF-a 

Tematsko 
izvješće 

Procijeniti jesu li predloženi sustavi država članica za kontrolu u svrhu 
upravljanja financijskim sredstvima zaprimljenima u okviru Mehanizma za 
oporavak i otpornost kvalitetno osmišljeni kako bi se njima zaštitili financijski 
interesi EU-a. 

Nova vlastita sredstva koja se 
temelje na nerecikliranom 
plastičnom ambalažnom otpadu 

Tematsko 
izvješće 

Procijeniti je li Komisija uspostavila odgovarajući okvir za upravljanje novim 
vlastitim sredstvima koja se temelje na nerecikliranom plastičnom 
ambalažnom otpadu, uključujući za prikupljanje i provjeru doprinosa država 
članica.  

Reforme 1 u okviru RRF-a Tematsko 
izvješće 

Procijeniti promiču li se otpornost i usklađivanje provedbom reformi u 
konkretnom području uključenom u planove za oporavak i otpornost. 

Zeleno označivanje u okviru 
instrumenta NGEU 

Tematsko 
izvješće 

Procijeniti mehanizam RRF u sklopu instrumenta „NextGenerationEU” u 
smislu njegove usklađenosti s ciljevima europskog zelenog plana u pogledu 
djelovanja u području klime i njegova doprinosa tim ciljevima. 

Reforme 2 u okviru RRF-a Tematsko 
izvješće 

Procijeniti promiču li se otpornost i usklađivanje provedbom reformi u 
konkretnom području uključenom u planove za oporavak i otpornost. 
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Strateški prioritet 
i planirana godina 

objave 
Naziv radnog zadatka Vrsta 

publikacije Cilj zadatka 

Horizontalno 
područje: borba 
protiv prijevara 

2023. 

Sukob interesa Tematsko 
izvješće 

Ispitati jesu li Komisija i države članice uvele djelotvorne politike i postupke za 
rješavanje problema sukoba interesa u vezi s plaćanjima u okviru zajedničke 
poljoprivredne politike (ZPP) i u području kohezije. 

Horizontalno 
područje: borba 
protiv prijevara 

2024. 

Strategija za borbu protiv prijevara Tematsko 
izvješće 

Procijeniti koliko je Komisijina strategija za borbu protiv prijevara (CAFS) 
iz 2019. djelotvorna u borbi protiv prijevara koje utječu na rashode EU-a. 

Prijevare povezane s PDV-om u 
području uvoza 

Tematsko 
izvješće 

Procijeniti jamči li EU djelotvorno zaštitu svojih financijskih interesa u 
slučajevima u kojima trgovci provode posebne uvozne postupke u vezi s 
PDV-om. 
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Strateški prioritet 
i planirana godina 

objave 
Naziv radnog zadatka Vrsta 

publikacije Cilj zadatka 

Gospodarska 
konkurentnost Unije 

2023. 

Energetska unija Tematsko 
izvješće 

Ispitati nadzor koji Agencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora 
(ACER) provodi u pogledu dosljedne i djelotvorne primjene pravila o tržištu 
električne energije te nadzor u pogledu zlouporabe i transparentnosti tržišta 
(Uredba REMIT) u području unutarnjeg energetskog tržišta. 

Digitalizacija škola Tematsko 
izvješće Procijeniti djelotvornosti potpore koju EU pruža za digitalizaciju škola. 

Ovlašteni gospodarski subjekti Tematsko 
izvješće 

Procijeniti je li programom EU-a za ovlaštene gospodarske subjekte uspješno 
pružena potpora za zakonitu trgovinu i sigurnost lanca opskrbe.  

Postizanje statusa drugog najvećeg 
svjetskog proizvođača baterija 
do 2024. 

Tematsko 
izvješće 

Procijeniti prikladnost alata koje je odabrala Komisija kako bi intervenirala u 
vrijednosnom lancu baterija, mjeru u kojoj su dosad primijenjeni i, u 
slučajevima u kojima je to mjerljivo, njihov učinak. 

Gospodarska 
konkurentnost Unije 

2024. 

Promet koji se temelji na upotrebi 
vodika 

Tematsko 
izvješće 

Procijeniti djelotvornost Komisijine strategije u promicanju infrastrukture za 
upotrebu vodika u prometu u EU-u te učinkovitost sufinanciranja sredstvima 
EU-a za potporu razvoju i pravodobnom stavljanju na raspolaganje 
infrastrukture za upotrebu vodika u prometu u državama članicama. 

Umjetna inteligencija Tematsko 
izvješće 

Analizirati jesu li ulaganja EU-a u području umjetne inteligencije (uglavnom u 
okviru programa Obzor 2020.), iskorištena u EU-u, posebice u industriji EU-a.  

Digitalna plaćanja Tematsko 
izvješće 

Istražiti doprinosi li se okvirom za digitalna plaćanja i povezanim mjerama 
tijela EU-a sigurnosti i učinkovitosti takvih plaćanja. Revizija će se usmjeriti na 
ciljeve na razini EU-a, kao što su olakšavanje prekograničnog pružanja usluga, 
promicanje natjecanja, sprječavanje financijskog kriminaliteta, olakšavanje 
zaštite potrošača i jamčenje financijske stabilnosti. 

Priznavanje stručnih kvalifikacija 
unutar EU-a 

Tematsko 
izvješće 

Procijeniti postoje li i dalje prepreke uzajamnom priznavanju stručnih 
kvalifikacija i sveučilišnih diploma radnika na unutarnjem tržištu EU-a. 
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Strateški prioritet 
i planirana godina 

objave 
Naziv radnog zadatka  Vrsta 

publikacije Cilj zadatka 

Državne potpore u kriznim 
vremenima 

Tematsko 
izvješće 

Procijeniti način na koji je Komisija prilagodila pravila o državnim potporama u 
vezi s RRF-om i financiranjem u području kohezije kako bi se zajamčila 
djelotvorna primjena pravila EU-a o državnim potporama kojima se otklanjaju 
narušavajući gospodarski učinci na poduzeća EU-a nakon pandemije 
bolesti COVID-19 i invazije na Ukrajinu te ispitati način na koji su države 
članice ta pravila primijenile, uključujući privremene iznimke. 

Potpora za mlade Tematsko 
izvješće 

Procijeniti jesu li Europski socijalni fond (ESF) i Inicijativa za zapošljavanje 
mladih (IZM) bili djelotvorni u pružanju potpore zapošljavanju i zapošljivosti 
mladih. 

Geografsko blokiranje Tematsko 
izvješće 

Procijeniti djelotvornost zakonodavnog okvira i mjera koje poduzimaju 
Komisija i države članice radi uklanjanja prepreka prekograničnoj e-trgovini i 
zaštiti prava potrošača. 

Privatne mirovine Tematsko 
izvješće 

Ispitati jesu li mjere EU-a bile djelotvorne u jamčenju održivosti mirovinskih 
sustava pružanjem potpore privatnim mirovinama koje obuhvaćaju strukovne 
mirovine (II. stup) i osobne mirovine (III. stup). 
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Strateški prioritet 
i planirana godina 

objave 
Naziv radnog zadatka  Vrsta 

publikacije Cilj zadatka 

Otpornost na 
prijetnje sigurnosti 
Unije i poštovanje 

europskih 
vrijednosti slobode, 

demokracije i 
vladavine prava 

 

2023. 

Lanac opskrbe hranom tijekom 
pandemije bolesti COVID-19 

Tematsko 
izvješće 

Procijeniti jesu li Komisija i države članice odgovorile na pandemiju bolesti 
COVID-19 na odgovarajući način kako bi se očuvala sigurnost opskrbe hranom 
u cijelom EU-u. 

Izrada programa razvojne pomoći Tematsko 
izvješće 

Procijeniti je li EU raspodijelio razvojnu pomoć za razdoblje 2021. – 2027. u 
skladu s dobro definiranom strategijom i je li izradio kvalitetne programe 
potpore. 

Pripremno djelovanje za 
istraživanja u području obrane 

Tematsko 
izvješće 

Procijeniti jesu li u okviru Pripremnog djelovanja za istraživanja u području 
obrane djelotvorno testirani mehanizmi za financiranje i poticanje suradnje 
među akterima u području istraživanja i tehnologije u državama članicama 
EU-a. 

Inicijativa Spotlight Tematsko 
izvješće 

Procijeniti čini li pružanje doprinosa Unije zajedničkoj inicijativi EU-a i UN-a 
Spotlight učinkovit način rješavanja problema nasilja nad ženama i 
djevojčicama u svijetu. 

Europska služba za vanjsko 
djelovanje 

Tematsko 
izvješće 

Procijeniti raspolaže li ESVD odgovarajućim resursima kako bi djelotvorno 
doprinio usklađenoj zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici. 

Ravnopravnost osoba s 
invaliditetom 

Tematsko 
izvješće 

Ispitati je li se Strategijom EU-a za osobe s invaliditetom i financiranjem 
sredstvima EU-a doprinijelo ispunjavanju potreba osoba s invaliditetom. 
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Strateški prioritet 
i planirana godina 

objave 
Naziv radnog zadatka  Vrsta 

publikacije Cilj zadatka 

Otpornost na 
prijetnje sigurnosti 
Unije i poštovanje 

europskih 
vrijednosti slobode, 

demokracije i 
vladavine prava 

 

2024. 

Rad na uklanjanju temeljnih uzroka 
migracija u Africi 

Tematsko 
izvješće 

Procijeniti jesu li projektima provedenima u okviru Kriznog uzajamnog fonda 
EU-a za Afriku postignuti željeni rezultati uz istodobno poštovanje temeljnih 
ljudskih prava.  

Instrument za izbjeglice u Turskoj Tematsko 
izvješće 

Analizirati provedbu preporuka iz tematskog izvješća 27/2018 i procijeniti 
rezultate razvojne komponente u sklopu prvog obroka sredstava iz 
Instrumenta za izbjeglice u Turskoj. 

Program „Građani, jednakost, 
prava i vrijednosti” 

Tematsko 
izvješće 

Procijeniti provjerava li Komisija djelotvorno da financijska sredstva EU-a koja 
se dodjeljuju u okviru programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti služe 
svojoj svrsi promicanja vrijednosti EU-a.  

Vojna mobilnost Tematsko 
izvješće 

Procijeniti je li Akcijski plan za vojnu mobilnost, kao preduvjet za stratešku 
autonomiju EU-a, na dobrom putu da se njime olakšaju brza i nesmetana 
vojna kretanja unutar EU-a i izvan njega. 

Vladavina prava u EU-u Tematsko 
izvješće 

Ispitati je li novi uvjet vladavine prava djelotvoran instrument za zaštitu 
financijskih interesa EU-a u slučaju nepoštovanja vladavine prava u području 
kohezije. 

Kohezijsko djelovanje za izbjeglice 
u Europi (CARE) 

Tematsko 
izvješće 

Ispitati jesu li države članice upotrijebile financijska sredstva iz fondova u 
okviru kohezijske politike EU-a CARE/FAST djelotvorno, učinkovito i 
ekonomično kako bi se pružila potpora izbjeglicama koje bježe od ruske 
invazije na Ukrajinu. 

Integracija migranata u EU-u Tematsko 
izvješće 

Procijeniti jesu li projekti financirani sredstvima iz Fonda za azil, migracije i 
integraciju bili učinkoviti i je li njima postignuta djelotvorna integracija 
državljana trećih zemalja. 

Izvješćivanje o vladavini prava Pregled Pružiti pregled ciklusa revizije vladavine prava, pri čemu se poseban naglasak 
stavlja na godišnje izvješće o vladavini prava. 
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Strateški prioritet 
i planirana godina 

objave 
Naziv radnog zadatka  Vrsta 

publikacije Cilj zadatka 

Klimatske 
promjene, okoliš i 

prirodni resursi 

 

2023. 

Klimatske promjene i razvojna 
pomoć 

Tematsko 
izvješće 

Procijeniti djelotvornost Globalnog saveza za borbu protiv klimatskih 
promjena+ (GCCA+), glavne inicijative za vanjsko djelovanje EU-a u području 
borbe protiv klimatskih promjena, u pružanju pomoći najugroženijim 
zemljama da ublaže rizike i da se prilagode promjenama.  

Zaštita tla i gospodarenje stajskim 
gnojem 

Tematsko 
izvješće 

Procijeniti omogućuju li zajednička poljoprivredna politika (ZPP) i relevantne 
odredbe Direktive o nitratima održivo upravljanje tlom i sprječavanje 
prekomjernih koncentracija tekućeg gnoja u EU-u. 

Opasni otpad Pregled 
Prikazati trenutačno stanje u pogledu proizvodnje, ponovne uporabe, 
recikliranja i označivanja opasnog otpada u EU-u i njegova slanja u zemlje 
izvan EU-a. 

Intermodalni prijevoz tereta Tematsko 
izvješće 

Procijeniti je li regulatorna i financijska potpora EU-a za intermodalni prijevoz 
tereta dosad bila djelotvorna. 

Ciljne vrijednosti u području klime Tematsko 
izvješće 

Utvrditi u kojoj su mjeri dosegnute ciljne vrijednosti u području klime i 
energije za 2020. te procijeniti pruža li se okvirom EU-a za upravljanje u 
području klime i energije čvrst temelj za dosezanje ciljnih vrijednosti za 2030. 

Prijevoz životinja Pregled Ispitati kretanje živih životinja među državama članicama i u zemlje izvan EU-a 
i analizirati glavne razloge za prijevoz životinja. 

Kružno gospodarstvo Tematsko 
izvješće 

Ispitati djelotvornost potpore iz Europskog fonda za regionalni razvoj za faze 
dizajna i proizvodnje u okviru kružnog gospodarstva. 

Plava energija i integrirana 
pomorska politika 

Tematsko 
izvješće 

Procijeniti razvoj energije mora u kontekstu prostornog planiranja morskog 
područja i zaštite morskog okoliša. 

Pametni gradovi Tematsko 
izvješće 

Procijeniti je li se oglednim projektima djelotvorno doprinijelo stvaranju 
pametnijih gradova EU-a. 



 12 

 

Strateški prioritet 
i planirana godina 

objave 
Naziv radnog zadatka  Vrsta 

publikacije Cilj zadatka 

Akvakultura Tematsko 
izvješće 

Ispitati jesu li Komisija i države članice uspostavile odgovarajuće uvjete za 
pružanje potpore održivom rastu sektora akvakulture, jesu li ostvarile svoje 
ciljeve i jesu li države članice zajamčile učinkovitu primjenu fondova EU-a. 

Biogoriva Tematsko 
izvješće 

Procijeniti potporu EU-a uvođenju održivih biogoriva analizirajući je li ona 
dovela do iskorištavanja održivih izvora i do znatne razlike u raširenosti 
njihove upotrebe. 
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Strateški prioritet 
i planirana godina 

objave 
Naziv radnog zadatka  Vrsta 

publikacije Cilj zadatka 

Klimatske 
promjene, okoliš i 

prirodni resursi 

 

2024. i nadalje 

CO2 iz automobila Tematsko 
izvješće 

Procijeniti je li izvješćivanje o emisijama iz automobila pouzdano i omogućuje 
li se njime pravilna i pravodobna naplata povezanih novčanih kazni, procijeniti 
učinak fleksibilnosti koja je omogućena proizvođačima te razlike između 
emisija mjerenih u laboratorijima i stvarnih emisija s pomoću velikih količina 
podataka. 

Sigurnost opskrbe energijom 
u Uniji 

Tematsko 
izvješće 

Procijeniti postiže li EU svojom potporom za infrastrukturu, veleprodajna 
tržišta i razvojne planove te ulaganjima u njih sigurnost opskrbe električnom 
energijom i plinom u skladu s ciljevima u području klime za 2030. i 2050. 

Strateški planovi u okviru ZPP-a Tematsko 
izvješće 

Procijeniti odgovaraju li koncept i sadržaj odobrenih strateških planova država 
članica političkom cilju zelenijeg ZPP-a. 

Kvaliteta morskih voda Tematsko 
izvješće 

Procijeniti usklađenost i djelotvornost mjera EU-a za smanjenje onečišćenja 
mora i ispitati oslanja li se EU na uspješna iskustva u dosezanju svoje ciljne 
vrijednosti od nulte stope onečišćenja u morskim vodama EU-a do 2030.  

Prilagodba klimatskim 
promjenama 

Tematsko 
izvješće 

Procijeniti provedbu strategije EU-a za prilagodbu i ispitati jesu li se 
uključivanjem financiranja za prilagodbu u proračun EU-a uzele u obzir 
trenutačne posljedice klimatskih promjena i/ili jesu li se predvidjele njihove 
buduće posljedice. 

Ekološki uzgoj Tematsko 
izvješće 

Procijeniti potporu koja se u EU-u pruža za ekološki uzgoj u smislu njezina 
doprinosa ostvarivanju ciljeva EU-a u području klime i okoliša. 

Gradsko onečišćenje Tematsko 
izvješće 

Procijeniti djelotvornost pravila EU-a i projekata financiranih sredstvima EU-a 
u području borbe protiv onečišćenja zraka, onečišćenja bukom i svjetlosnog 
onečišćenja u gradskim područjima. 
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Strateški prioritet 
i planirana godina 

objave 
Naziv radnog zadatka  Vrsta 

publikacije Cilj zadatka 

Plinska infrastruktura Tematsko 
izvješće 

Procijeniti pruža li se ulaganjima financiranima sredstvima EU-a u 
infrastrukturu za prijevoz i skladištenje plina u okviru kohezijske politike / 
Instrumenta za povezivanje Europe / RRF-a djelotvoran doprinos energetskoj 
sigurnosti EU-a u vezi s opskrbom plina.  

Pametne mreže i pametna brojila Tematsko 
izvješće 

Procijeniti pruža li se na razini EU-a djelotvoran doprinos uvođenju pametnih 
mreža i pametnih brojila, koji su među ključnim rješenjima kojima se 
omogućuje dosezanje ciljnih vrijednosti EU-a u području klime i energije 
za 2030. i 2050. 

Planiranje izvora energije Tematsko 
izvješće 

Procijeniti je li Komisija uspostavila odgovarajući sustav praćenja kako bi se 
zajamčilo da planiranje izvora energije u državama članicama bude 
djelotvorno i u skladu s okvirom za energetsku sigurnost EU-a te procijeniti je 
li Komisija djelotvorno koordinirala cilj energetske unije u pogledu 
diversificiranja opskrbe plinom i stvaranja zaliha. 
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Strateški prioritet 
i planirana godina 

objave 
Naziv radnog zadatka Vrsta 

publikacije Cilj zadatka 

Fiskalne politike i 
javne financije 

Unije 

2023. 

Nadzor nad bankama u EU-u Tematsko 
izvješće 

Pružiti jamstvo u pogledu operativne učinkovitosti upravljanja nadzorom koji 
Europska središnja banka provodi nad važnim kreditnim institucijama.  

Gospodarsko upravljanje Pregled 

Uzeti u obzir prethodne revizijske aktivnosti Suda i utvrditi potencijalne 
promjene u području gospodarskog upravljanja u svjetlu novih okolnosti i 
posljedica pandemije i rata u Ukrajini. U okviru pregleda upozorit će se na 
rizike, izazove i prilike za budućnost gospodarske koordinacije na razini EU-a u 
kontekstu aktualne rasprave o njezinoj reformi, koja bi se po svemu sudeći 
mogla provesti tijekom 2023. 

Struktura proračuna za 
2021. godinu i nadalje 

Tematsko 
izvješće 

Procijeniti način na koji je trenutačno osmišljena financijska struktura EU-a, 
uključujući promjene uvedene u višegodišnjem financijskom okviru (VFO) za 
razdoblje 2021. – 2027. i okviru instrumenta NGEU. 

Izravna strana ulaganja Tematsko 
izvješće 

Pružiti prvi uvid u djelotvornost primjene mehanizama za provjeru izravnih 
stranih ulaganja iz Uredbe (EU) 2019/452.  

Ostvarivanje povrata financijskih 
sredstava EU-a 

Tematsko 
izvješće 

Procijeniti Komisijine sustave kako bi se zajamčio djelotvoran i pravodoban 
povrat nepravilno potrošenih financijskih sredstava na razini EU-a. 

Fiskalne politike i 
javne financije 

Unije 

2024. 

Štetna porezna konkurencija u 
EU-u 

Tematsko 
izvješće 

Procijeniti način na koji su osmišljene politika i regulatorne mjere koje 
Komisija provodi s ciljem borbe protiv poreznih prijevara, utaje poreza i 
izbjegavanja plaćanja poreza u EU-u te procijeniti provedbu i djelotvornost te 
politike i regulatornih mjera.  

Europski fond za strateška ulaganja 
(EFSU) 

Tematsko 
izvješće 

Procijeniti ukupnu uspješnost EFSU-a u mobiliziranju dodatnih ulaganja i 
privatnog kapitala kako bi se uklonili tržišni nedostatci i pružio odgovor na 
ulagačke situacije koje nisu optimalne te time potaknuo gospodarski rast.  
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Strateški prioritet 
i planirana godina 

objave 
Naziv radnog zadatka  Vrsta 

publikacije Cilj zadatka 

Drugo 

 

2023. 

Digitalizacija upravljanja 
financijskim sredstvima EU-a Pregled 

Analizirati stanje u pogledu digitalizacije upravljanja financijskim sredstvima 
EU-a i kontrole nad njima, povezane rizike i izazove te posljedice takve 
digitalizacije za obavljanje revizije.  

Sektor vina Tematsko 
izvješće 

Ispitati jesu li okvirom EU-a za restrukturiranje i prenamjenu vinograda 
povećane konkurentnost i održivost vinogradara. 

Lobiranje kod zakonodavaca Tematsko 
izvješće 

Procijeniti je li registar transparentnosti EU-a djelotvoran alat za jamčenje 
transparentnosti aktivnosti lobiranja u području donošenja politika i odluka na 
razini EU-a. 

Javna nabava Tematsko 
izvješće 

Procijeniti jesu li Komisija i države članice djelotvorno utvrdile i radile na 
uklanjanju prepreka transparentnoj i konkurentnoj javnoj nabavi na 
unutarnjem tržištu. 

Pravilnost rashoda u području 
kohezije  Pregled Iznijeti pregled revizijskih nalaza Suda u pogledu pravilnosti rashoda EU-a u 

području kohezijske politike tijekom razdoblja 2014. – 2020. 

Drugo 

 

2024. i nadalje 

COVID i agencije EU-a Tematsko 
izvješće 

Procijeniti kako su Europska agencija za lijekove (EMA) i Europski centar za 
sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) odgovorili na izazove koje je donijela 
pandemija bolesti COVID-19 te je li taj odgovor bio primjeren svrsi. To se 
osobito odnosi na njihovu sposobnost pravodobnog i djelotvornog 
prilagođavanja svojeg načina rada. 

Povjerenje potrošača u 
prehrambene proizvode 

Tematsko 
izvješće 

Procijeniti djelotvornost mjera EU-a kako bi se pomogla zajamčiti usklađenost 
označivanja prehrambenih proizvoda sa sadržajima i da se tim označivanjem 
ne navodi na krive zaključke. U okviru revizije procijenit će se i pružaju li se u 
aktualnom zakonodavstvu informacije koje su današnjim potrošačima 
potrebne. 
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Strateški prioritet 
i planirana godina 

objave 
Naziv radnog zadatka  Vrsta 

publikacije Cilj zadatka 

Sigurnost na cestama Tematsko 
izvješće 

Procijeniti mjere EU-a za ostvarivanje cilja EU-a koji se odnosi na gotovo 
potpuno smanjenje broja smrtnih slučajeva na cestama do 2050. („vizija nulte 
stope”). 

Digitalizacija zdravstvene skrbi Tematsko 
izvješće 

Ispitati pripremne mjere i programe za inicijativu Digitalno zdravstvo i Prostor 
za podatke u području e-zdravstva. U okviru revizije ocijenit će se rezultati koji 
su dosad postignuti i komplementarnost planiranih rashoda u okviru 
Mehanizma za oporavak i otpornost i potrošnje u sklopu višegodišnjeg 
financijskog okvira. 

Upravljanje na daljinu Tematsko 
izvješće 

Procijeniti je li pružanje humanitarne pomoći GU-a ECHO „upravljanjem na 
daljinu” opravdano, djelotvorno i učinkovito.  

Postupci zbog kršenja prava Tematsko 
izvješće 

Ocijeniti nadzor Europske komisije nad primjenom prava EU-a u državama 
članicama, osobito načina na koji se postupcima zbog kršenja prava doprinosi 
promicanju i jamčenju usklađenosti s pravom EU-a. 

Zdravstveni sustavi u partnerskim 
zemljama 

Tematsko 
izvješće 

Procijeniti učinkovitost i djelotvornost potpore EU-a zdravstvenim sustavima 
u zemljama u razvoju, uključujući Komisijin financijski i upravljački doprinos 
svjetskim zdravstvenim inicijativama. 

Administrativna uspješnost 
institucija EU-a Pregled Ispitati postojeće okvire administrativne uspješnosti u institucijama EU-a i 

posebice procijeniti sveobuhvatnost njihovog područja primjene. 
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O SUDU 

Europski revizorski sud (Sud) vanjski je revizor EU-a. Kolegij Suda 
sastavljen je od po jednog člana iz svake države članice, a podršku u radu 
pruža im približno 950 djelatnika iz svih država članica EU-a. Sjedište Suda 
nalazi se u Luxembourgu te je s radom započeo 1977., a 1993. postao je 
jedna od institucija EU-a. 

Sud njeguje sljedeće vrijednosti: neovisnost, integritet, objektivnost, 
transparentnost i profesionalnost. Misija Suda: provedbom neovisnih, 
stručnih i utjecajnih revizija procijeniti ekonomičnost, djelotvornost, 
učinkovitost, zakonitost i pravilnost djelovanja EU-a. Sud na taj način 
doprinosi većoj kontroli odgovornosti EU-a te njegovoj većoj 
transparentnosti i boljem financijskom upravljanju i stoga doprinosi 
jačanju povjerenja građana u EU. Sud nastoji pružiti djelotvoran odgovor 
na trenutačne i buduće izazove s kojima se EU suočava u dinamičnom 
okruženju. 

Vizija Suda: cilj je Suda biti predvodnik javnorevizorske struke te 
doprinositi otpornijoj i održivijoj Europskoj uniji u kojoj se poštuju 
demokratske vrijednosti na kojima ona počiva. 

Revizijska izvješća, pregledi i 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 nastoji 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, uključujući izjavu o jamstvu te poglavlja o posebnim područjima VFO-a, RRF-u i pitanjima u vezi sa uspješnošću; 

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

— 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 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).

AUTORSKA PRAVA 

© Europska unija, 2022.

Politika Europskog revizorskog suda (Sud) o ponovnoj uporabi sadržaja utvrđena je u Odluci Suda br. 6-2019 o politici otvorenih podataka i ponovnoj uporabi dokumenata.

Osim ako je drukčije navedeno (npr. u pojedinačnim napomenama o autorskim pravima), sadržaj Suda koji je u vlasništvu EU-a ima dozvolu Creative Commons Attribution 4.0 
International (CC BY 4.0). Stoga je opće pravilo da je ponovna uporaba dopuštena pod uvjetom da se na odgovarajući način navede izvor i naznače eventualne promjene. Osoba 
koja ponovno upotrebljava sadržaj Suda ne smije izmijeniti izvorno značenje ili poruku. Sud ne snosi odgovornost za posljedice ponovne uporabe.

Ako određeni sadržaj prikazuje osobe čiji je identitet moguće utvrditi, npr. u slučaju fotografija koje prikazuju osoblje Suda, ili ako uključuje djela trećih strana, potrebno je zatražiti 
dodatno dopuštenje.

U slučaju dobivanja takvog dopuštenja njime se poništava i zamjenjuje prethodno opisano opće dopuštenje i jasno se navode sva ograničenja koja se primjenjuju na uporabu tog 
sadržaja.

Za uporabu ili reprodukciju sadržaja koji nije u vlasništvu EU-a dopuštenje se po potrebi mora zatražiti izravno od nositelja autorskih prava:

Softver ili dokumenti na koje se primjenjuju prava industrijskog vlasništva, kao što su patenti, žigovi, registrirani dizajn, logotipi i nazivi, nisu obuhvaćeni politikom Suda o 
ponovnoj uporabi sadržaja.

Na internetskim stranicama institucija Europske unije unutar domene europa.eu dostupne su poveznice na internetske stranice trećih strana. Sud nema nikakvu kontrolu nad 
njihovim sadržajem te je stoga preporučljivo da provjerite njihove politike zaštite osobnih podataka i autorskih prava.

Uporaba logotipa Europskog revizorskog suda 
Logotip Europskog revizorskog suda ne smije se upotrebljavati bez prethodne suglasnosti Europskog revizorskog suda.

eca.europa.eu/hr/Pages/ContactForm.aspx
eca.europa.eu
https://www.eca.europa.eu/hr/Pages/Transparency-portal-home.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Q
J-A

B-12-025-EN
-C

EUROPSKI REVIZORSKI SUD
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUKSEMBURG
eca-info@eca.europa.eu
eca.europa.eu

eca.europa.eu

	PREDGOVOR
	O SUDU
	PUBLIKACIJE SUDA



