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Luxembourg, 1. listopada 2022.

Tony Murphy preuzeo dužnost
predsjednika Europskog revizorskog suda
Danas, 1. listopada 2022., Tony Murphy preuzeo je dužnost predsjednika Europskog revizorskog
suda na obnovljiv mandat od tri godine.
Tonyja Murphyja, irskog državljanina, članovi Europskog revizorskog suda (Sud) izabrali su 20. rujna
za predsjednika te institucije u razdoblju od 1. listopada 2022. do 30. rujna 2025. Dužnost preuzima
od Klaus-Heinera Lehnea, koji je predsjedao Sudom od listopada 2016.
Podrijetlom iz Cabre u Dublinu, Murphy je postao član Suda 2018. i uglavnom je bio zadužen za
financijske revizije, uključujući u svojoj ulozi člana Suda zaduženog za godišnje izvješće o proračunu
EU-a. Bio je zadužen i za revizije povezane s problemom siromaštva djece i s pravilnošću rashoda u
području kohezijske politike EU-a. Ranije je na Sudu obavljao dužnosti ravnatelja IV. revizijskog
vijeća (Reguliranje tržišta i konkurentno gospodarstvo) i voditelja ureda člana Suda. Svoju je
karijeru započeo krajem 1970-ih kao revizor u Uredu glavnog državnog revizora u Dublinu.
Cjelovitom životopisu Tonyja Murphyja možete pristupiti ovdje.
„Velika je čast biti izabran za predsjednika Suda. Želio bih zahvaliti članovima Suda na povjerenju
koje su mi izrazili”, rekao je Tony Murphy nedugo nakon što je izabran. „Iznimno sam svjestan
velike odgovornosti koja dolazi s ovom dužnošću. Usmjerit ću se na nastavljanje aktivnosti Suda
kojima se pomaže poboljšati odgovornost i transparentnost u svim aspektima djelovanja EU-a. To
je važno za povjerenje građana u EU i njegove financije.”
Tony Murphy stupa na dužnost predsjednika Suda kao njegov 12. predsjednik u vremenu u kojem
se EU u širem smislu, a Sud pogotovo, suočava s velikim izazovima. Jedan od najvažnijih zadataka
za Sud tijekom mandata novog predsjednika bit će zajamčiti da se proračunom EU-a u iznosu od
1,8 bilijuna eura upravlja dobro i djelotvorno te, također, da se paketom mjera
„NextGenerationEU” djelotvorno doprinosi gospodarskom oporavku u 27 država članica.
Kontekst
Sud je neovisni vanjski revizor Europske unije. Izvješća 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 vlade država
članica. Sud upozorava na rizike, pruža jamstva, ističe nedostatke i primjere dobre prakse te daje
smjernice donositeljima politika i zakonodavcima o tome kako poboljšati upravljanje politikama i
programima EU-a.
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27 članova Suda među svojim redovima odabire predsjednika, koji obavlja dužnost kao „prvi među
jednakima”, na obnovljiv mandat od tri godine. Predsjednik je zadužen za poslovnu strategiju,
planiranje i upravljanje uspješnošću institucije te njezinu komunikaciju i odnose s medijima, pravna
pitanja i unutarnju reviziju te zastupa instituciju u njezinim vanjskim odnosima.
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