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Poštovana predsjednice, poštovani predsjedniče, 

poštovani ministri, 

poštovane dame i gospodo, 

 

ove godine Europski revizorski sud obilježava 40. godišnjicu djelovanja. Prošlog mjeseca službeno smo 

proslavili tu obljetnicu svečanošću na kojoj nam je bila čast ugostiti Kersti Kaljulaid, predsjednicu 

Estonije, zemlje koja trenutačno predsjeda EU-om, te predsjednika Europske komisije, predsjednika 

Europskog parlamenta i predstavnike brojnih država članica EU-a. 

Političke, financijske i gospodarske okolnosti u Europskoj uniji znatno su se izmijenile tijekom protekla 

četiri desetljeća. U tom kontekstu, zadovoljstvo mi je što s vama mogu podijeliti dobre i važne vijesti. 

Sud je utvrdio da računovodstvena dokumentacija EU-a za 2016. godinu pruža istinit i vjeran prikaz. 

Sud je odobrio tu dokumentaciju, kao i svake godine od 2007. U prihodima za 2016. nisu postojale 

značajne pogreške. No, prije svega, zabilježen je postojan napredak u pogledu procijenjene stope 

pogreške u plaćanjima koja su izvršena iz proračuna EU-a. U približno polovici rashoda EU-a 

obuhvaćenih revizijom za 2016. stopa pogreške bila je ispod onoga što revizori nazivaju pragom 

značajnosti od 2 %.  

Slijedom toga, Sud je o plaćanjima za 2016. izrazio uvjetno pozitivno, a ne nepovoljno mišljenje. Ovo 

je prvi put da je Sud izrazio uvjetno pozitivno mišljenje o rashodima EU-a o otkako je počeo podnositi 

izjavu o jamstvu 1994. godine. U tome se očituje važan napredak u potrošnji sredstava. Ako se takav 

napredak pokaže postojanim, ovim bi se mišljenjem mogla obilježiti prekretnica u načinu na koji se 

sredstva EU-a troše u ovom važnom trenutku. 

U područjima kao što su izravna potpora za poljoprivrednike, stipendije studentima i istraživačima te 

troškovi za osoblje – koji zajedno čine gotovo polovicu rashoda EU-a – stope pogreške bile su manje 

od 2 %, no Sud je utvrdio više stope pogreške u plaćanjima koja se izvršavaju u obliku povrata 

sredstava. 

Mjere koje su poduzimale države članice i Komisija bile su ključne za smanjenje ukupne procijenjene 

stope pogreške. Međutim, Sud je utvrdio da je bilo dostupno dovoljno informacija da se dodatno 

spriječi ili otkrije i ispravi znatan broj pogrešaka. Prema našem mišljenju to znači da nema potrebe za 

dodatnim kontrolama, no postojeće kontrole moraju se pravilno provoditi. Zbog takvih je pogrešaka 



   

3 

koje nisu izbjegnute stopa pogreške za čitav proračun, koja je procijenjena na 3,1 %, i dalje iznad 

praga značajnosti od 2 %. 

Ipak, ovu bih priliku iskoristio i da upozorim na sljedeće: ukupna plaćanja koja se EU obvezao izvršiti iz 

budućih proračuna dosegnula su 2016. godine najveću razinu dotad, popevši se na 238,8 milijardi 

eura. S obzirom na to da će planiranje novog rashodovnog razdoblja EU-a započeti 2020. godine, 

rješavanje tih zaostataka i sprječavanje nastajanja novih trebao bi biti naš zajednički prioritet. 

 

Poštovane dame i gospodo, 

 

važno je da građani znaju da se javna sredstva troše na zakonit način. No, jednako tako, ili možda i više 

od toga, građani žele znati što su dobili za svoj novac. Je li imalo smisla izgraditi određenu cestu ili 

zračnu luku na određenom mjestu? Jesu li doista stvorena nova radna mjesta i je li ostvaren rast? Kako 

bismo odgovorili na ta pitanja, mi na Europskom revizorskom sudu naglasak sve više stavljamo na 

uspješnost.  

Posljednjih nekoliko godina u mnogim su područjima proračuna EU-a poboljšani postojeći kontrolni 

sustavi za sprječavanje, otkrivanje i ispravljanje pogrešaka. Time nam se pruža prilika da dodatno 

razradimo izjavu o jamstvu te očekujemo da ćemo se moći u većoj mjeri osloniti na te sustave kad je 

riječ zakonitosti rashoda u budućnosti.  

To će nam omogućiti da vam pri reviziji proračuna EU-a pružamo bolje informacije na pouzdanijoj 

osnovi. 

Kako biste nam pomogli u toj namjeri, ovim vas putem pozivam da nam iznesete ideje i prijedloge u 

vezi s našim daljnjim radom. Posljednjih mjeseci objavili smo velik broj revizijskih izvješća o aktualnim 

temama: od nezaposlenosti mladih, izbjegličke krize i pristupa na temelju žarišnih točaka pa sve do 

energije i klimatskih promjena. U narednim mjesecima objavit ćemo izvješća o grčkoj financijskog krizi, 

jedinstvenom nadzornom mehanizmu i Jedinstvenom sanacijskom odboru, kao i o budućnosti ZPP-a. 

No uvijek smo u potrazi za novim revizijskim temama te bi nam vaš pojedinačni ili zajednički doprinos 

bio itekako koristan. 

I dalje ćemo djelovati kao zaštitnici financija EU-a i financijskih interesa naših građana. I dalje ćemo 

izražavati neovisan stav, naglašavajući ono što dobro funkcionira i iznoseći na vidjelo neugodnu istinu 

kada nešto ne funkcionira. U svijetu u kojem su lažne informacije i manipuliranje podatcima sve 
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rašireniji, Europski revizorski sud i dalje će vama i građanima vaših zemalja pružati pouzdane i 

nepristrane informacije. 

Hvala vam na pažnji. 


