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UVOD 

1. Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (v nadaljnjem 

besedilu: Agencija ali EACEA) s sedežem v Bruslju je bila ustanovljena s Sklepom 

Komisije 2009/336/ES1. Naloga Agencije je upravljanje programov, o katerih odloča Komisija, 

na izobraževalnem, avdiovizualnem in kulturnem področju, vključno s celovitim izvajanjem 

projektov na strokovni ravni2

INFORMACIJE V PODKREPITEV IZJAVE O ZANESLJIVOSTI 

. 

2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno 

preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Agencije. 

Dopolnjujejo jih dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev (kadar je smiselno) in analizo 

poslovodskih predstavitev. 

IZJAVA O ZANESLJIVOSTI 

3. Sodišče je v skladu z določbami člena 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) 

revidiralo: 

(a) zaključni račun Agencije, ki ga sestavljajo računovodski izkazi3 in poročila o izvrševanju 

proračuna4

(b) zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih s temi izkazi. 

 za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2014, ter 

                                                      

1 UL L 101, 21.4.2009, str. 26. 

2 V Prilogi II, ki je predstavljena v informativne namene, so povzete pristojnosti in dejavnosti 
Agencije. 

3 Ti zajemajo bilanco stanja in izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz sprememb čistih 
sredstev ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

4 Ta vsebujejo izkaz realizacije proračuna in njegovo prilogo. 
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Odgovornost poslovodstva 

4. Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev zaključnega računa Agencije ter 

za zakonitost in pravilnost z izkazi povezanih transakcij:5

(a) naloge poslovodstva v zvezi z zaključnim računom Agencije vključujejo zasnovo, izvajanje in 

vzdrževanje sistema notranje kontrole, ki se uporablja za pripravo in pošteno predstavitev 

računovodskih izkazov brez pomembno napačne navedbe zaradi goljufije ali napake, izbiro in 

uporabo ustreznih računovodskih usmeritev na podlagi računovodskih pravil, ki jih je sprejel 

računovodja Komisije,

 

6

(b) naloge poslovodstva v zvezi z zakonitostjo in pravilnostjo transakcij, povezanih z računovodskimi 

izkazi, in skladnostjo z načelom dobrega finančnega poslovodenja vključujejo zasnovo, izvajanje 

in vzdrževanje uspešnega in učinkovitega sistema notranje kontrole, ki zajema ustrezen nadzor 

in primerne ukrepe za preprečevanje nepravilnosti in goljufij ter po potrebi sodne postopke za 

izterjavo nepravilno plačanih ali porabljenih sredstev. 

 in pripravo okoliščinam primernih računovodskih ocen. Direktor odobri 

zaključni račun Agencije, potem ko ga računovodja Agencije pripravi na podlagi vseh 

razpoložljivih informacij in napiše pojasnilo, priloženo računovodskim izkazom, v katerem med 

drugim izjavlja, da je pridobil razumno zagotovilo, da so informacije v vseh pomembnih pogledih 

resničen in pošten prikaz finančnega položaja Agencije; 

Revizorjeva odgovornost 

5. Sodišče je odgovorno, da na podlagi svoje revizije Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 

izjavo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih 

transakcij.7

                                                      

5 Člena 62 in 68 v povezavi s členoma 53 in 58 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 298, 
26.10.2012, str. 1). 

 Sodišče izvede revizijo v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja in etičnim 

kodeksom MZRS ter mednarodnimi standardi za vrhovne revizijske institucije INTOSAI. Ti standardi 

določajo, da mora Sodišče revizijo načrtovati in opraviti tako, da pridobi razumno zagotovilo, da je 

6 Računovodska pravila, ki jih je sprejel računovodja Komisije, so izpeljana iz mednarodnih 
računovodskih standardov za javni sektor (MRSJS), ki jih je izdala Mednarodna zveza 
računovodskih strokovnjakov, ali, kadar je smiselno, iz mednarodnih računovodskih standardov 
(MRS) / mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP), ki jih je izdal Odbor za 
mednarodne računovodske standarde. 

7 Člen 162 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012. 
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zaključni račun Agencije brez pomembno napačnih navedb in da so z njim povezane transakcije 

zakonite in pravilne. 

6. Revizija zajema izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v 

računovodskih izkazih ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij. Postopki so odvisni 

od revizorjeve presoje, ki temelji na oceni tveganja pomembno napačne navedbe v računovodskih 

izkazih in pomembne neskladnosti med transakcijami, povezanimi z izkazi, ter zahtevami pravnega 

okvira Evropske unije, ne glede na to, ali gre za goljufijo ali napako. Pri oceni tega tveganja revizor 

upošteva vse notranje kontrole, ki se izvajajo za pripravo in pošteno predstavitev računovodskih 

izkazov, ter nadzorne in kontrolne sisteme, s katerimi se zagotavljata zakonitost in pravilnost z njimi 

povezanih transakcij, da se pripravijo okoliščinam primerni revizijski postopki. Med revizijo se tudi 

ovrednotijo primernost računovodskih usmeritev, sprejemljivost računovodskih ocen in celotna 

predstavitev računovodskih izkazov. 

7. Sodišče meni, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna osnova za njegovo izjavo o 

zanesljivosti. 

Mnenje o zanesljivosti računovodskih izkazov 

8. Po mnenju Sodišča letni računovodski izkazi Agencije v vseh pomembnih pogledih pošteno 

predstavljajo njen finančni položaj na dan 31. decembra 2014 ter njen poslovni izid in denarne 

tokove za tedaj končano leto v skladu z določbami njene finančne uredbe in računovodskimi pravili, 

ki jih je sprejel računovodja Komisije. 

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij 

9. Po mnenju Sodišča so transakcije, povezane z letnimi računovodskimi izkazi za proračunsko leto, 

ki se je končalo 31. decembra 2014, v vseh pomembnih pogledih zakonite in pravilne. 

10. Zaradi naslednjih pripomb mnenji Sodišča nista vprašljivi. 

PRIPOMBA O UPRAVLJANJU PRORAČUNA 

11. Skupna stopnja odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, 

je bila visoka in je znašala 98 % (97 % v letu 2013). Prenosi odobrenih proračunskih sredstev, 

za katere so bile prevzete obveznosti, so bili za naslov III (podpora za dejavnosti agencije) 
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prav tako visoki in so znašali 56 % oziroma 3,2 milijona EUR.8

SPREMLJANJE UPOŠTEVANJA PRIPOMB IZ PREJŠNJIH LET 

 Večinoma so povezani s 

storitvami IT, ki so bile naročene v letu 2014, vendar računi zanje ob koncu leta še niso bili 

izdani (1,2 milijona EUR), tekočimi revizijami projektov (1 milijon EUR) ter storitvami 

komuniciranja, založništva in prevajanja (0,9 milijona EUR), ki so povezane z novimi 

programi, ki jih upravlja Agencija. 

12. Pregled popravljalnih ukrepov, sprejetih na podlagi pripomb Sodišča iz prejšnjih let, je 

v Prilogi I

 

. 

To poročilo je sprejel senat IV, ki ga vodi g. Milan Martin CVIKL, član Evropskega računskega 

sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 8. septembra 2015. 

  Za Računsko sodišče 

 

   Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

   Predsednik 

 

 

 

                                                      

8 V skladu s prestrukturiranjem proračuna Agencije je bil leta 2014 uveden naslov III „podpora za 
dejavnosti agencije”. 
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Priloga I 

Spremljanje upoštevanja pripomb iz prejšnjih let 

Leto Pripomba Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

2013 

Stopnja odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, v višini 97 % je bila 
visoka za naslov I (odhodki za zaposlene) in naslov II (upravni odhodki). Stopnja prenosov 
odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti, v višini 25 % za naslov II je 
bila razmeroma visoka, vendar so bili prenosi v glavnem povezani s storitvami in opremo IT, ki so 
bile naročene in deloma zagotovljene v letu 2013, vendar pa računi zanje konec leta še niso bili 
izdani, ter z večletno naravo dejavnosti Agencije (strokovni pregledi in revizije projektov). 

ni relevantno 
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Priloga II 

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo  

(Bruselj) 

Pristojnosti in dejavnosti 

Področja 
pristojnosti 
Unije, ki izhajajo 
iz Pogodbe 
(členi 165(1), 
166(1), 167(1) in 
173(1) PDEU) 

Zbiranje informacij 
Evropska unija prispeva k razvoju kakovostnega izobraževanja. 
Evropska unija izvaja politiko poklicnega usposabljanja. 
Evropska unija prispeva k razcvetu kultur držav članic. 
Evropska unija in države članice skrbijo za zagotovitev pogojev, ki so potrebni za 
konkurenčnost gospodarstva Unije. 

Pristojnosti 
Agencije 
(Uredba 
Sveta (ES) 
št. 58/2003; 
Izvedbeni sklep 
Komisije 
2013/776/EU, ki 
razveljavlja Sklep 
2009/336/ES; 
Sklep Komisije 
C(2013) 9189, 
kakor je bil 
spremenjen s 
Sklepom 
C(2014) 4048) 

Cilji 
V okviru izobraževalne, kulturne in gospodarske politike so bili sprejeti številni 
ukrepi za spodbujanje izobraževanja, poklicnega usposabljanja, avdiovizualnega 
področja, kulture, mladine, humanitarne pomoči in aktivnega državljanstva v 
Evropski uniji. Glavni cilji teh ukrepov so krepitev socialne kohezije in prispevek 
h konkurenčnosti, gospodarski rasti in vse tesnejši zvezi med narodi Evrope. 
Ti ukrepi zajemajo različne programe. 
Agencija je odgovorna za upravljanje nekaterih delov teh programov (npr. 
Erasmus+, Kreativna Evropa, Evropa za državljane in pobuda Evropske 
prostovoljske enote za humanitarno pomoč). Na ta način izvaja pomoč Unije, 
kar pa ne vključuje nalog, za katere je potrebna diskrecijska pravica pri 
udejanjanju političnih odločitev. 
Naloge 
− Upravljanje celotnega življenjskega cikla projektov v okviru izvajanja 

programov Unije, ki so ji dodeljeni, in izvajanje potrebnega nadzora s 
sprejemanjem primernih sklepov na podlagi pooblastila Komisije; 

− sprejemanje aktov o izvrševanju proračuna za prihodke in odhodke in po 
pooblastilu Komisije za izvajanje dejavnosti, potrebnih za upravljanje 
programov Unije, zlasti dejavnosti v zvezi z dodeljevanjem nepovratnih 
sredstev in javnih naročil; 

− zbiranje in analiza vseh informacij, potrebnih za usmerjanje izvajanja 
programov Unije, ter njihovo sporočanje Komisiji; 

− skrb za informacijsko mrežo o izobraževanju v Evropi (Eurydice) in izvajanje 
dejavnosti za izboljšanje razumevanja in poznavanja področja mladih z 
zbiranjem, analizo in razširjanjem informacij ter pripravo študij in publikacij 
na ravni EU. 

Vodenje Upravni odbor  
Sestava 
Sestavlja ga pet članov, ki jih imenuje Evropska komisija. 
Naloge 
Sprejme letni delovni program Agencije, potem ko ga odobri Evropska komisija. 
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Poleg tega sprejme upravni proračun Agencije in njeno letno poročilo o 
dejavnostih. 
Direktor 
Imenuje ga Evropska komisija. 
Zunanja revizija 
Evropsko računsko sodišče. 
Notranja revizija 
Služba za notranjo revizijo. 
Služba Evropske komisije za notranjo revizijo (IAS). 
Organ za razrešnico 
Evropski parlament na priporočilo Sveta. 

Viri, ki so bili 
Agenciji na voljo 
v letu 2014 
(2013) 

Proračun 
Upravni proračun Agencije za leto 2014 je znašal 47 milijonov EUR (51 milijonov 
EUR) (100 % financiran iz splošnega proračuna Evropske unije). 
Agencija je upravljala 693 milijonov EUR, kar vključuje 90 milijonov EUR 
sredstev (850*) iz C8 (samodejni prenos odobrenih proračunskih sredstev, za 
katere so bile prevzete obveznosti), za katera so bile sklenjene pogodbe in ki so 
bila odobrena za programe in projekte, za katere jo je zadolžila Komisija.  
Število uslužbencev 31. decembra 2014 
Začasni uslužbenci: 108 (105) mest za začasne uslužbence, predvidenih v načrtu 
delovnih mest; 
zasedena delovna mesta: 101 (99); 
pogodbeni uslužbenci: 350 (348) mest za pogodbene uslužbence; 
zasedena delovna mesta: 336 (336); 
skupno število uslužbencev: 437 (435) zasedenih delovnih mest za opravljanje 
naslednjih nalog: 
operativne naloge: 358; 
upravne naloge: 79. 
* K temu je treba dodati 11 milijonov EUR za kritje prevzetih obveznosti za 
sredstva na C4 (preneseni notranji namenski prejemki) in PO/RO (preneseni 
drugi zunanji namenski prejemki). 

Proizvodi in 
storitve, 
zagotovljeni v 
letu 2014 (2013) 

Komuniciranje 
− Približno 120 uslužbencev Agencije je sodelovalo na informativnih dneh, ki 

so jih organizirale nacionalne agencije/strukture, in na več drugih 
informativnih srečanjih v Bruslju, posodobitev podatkovne zbirke VALOR1 z 
vnosom rezultatov projektov, organizacija prireditev v sodelovanju s 
pristojnimi generalnimi direktorati (GD); 

− organizacija 12 uvodnih sestankov za nove koordinatorje in partnerje 
projektov v Bruslju; 

− sodelovanje na tematskih strokovnih srečanjih in srečanjih s koordinatorji 
projektov na različnih krajih. 

Izbirni postopki 
− Objavljenih je bilo 13 razpisov za zbiranje predlogov in 4 obvestila o javnem 

naročilu; 
− upravljanje približno 10 000 prejetih predlogov; 
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− izbira približno 4 000 projektov in 550 visokošolskih listin Erasmus.  
Obiski zaradi spremljanja 
− Organiziranih je bilo več kot 386 misij spremljanja (na kraju samem ali v 

Bruslju) z udeleženci projektov za spremljanje 440 projektov. 
Poenostavitveni ukrepi 
− Uporaba e-obrazcev je bila razširjena na več ukrepov, tako da je bilo zajetih 

86 % vseh vlog; 
− uporaba poenostavljenih postopkov sklepanja pogodb (sklepi namesto 

sporazumov o nepovratnih sredstvih) je bila za nekatere ukrepe razširjena; 
− metoda izračuna na podlagi enkratnih zneskov je bila posodobljena in se 

zdaj uporablja za več ukrepov; 
− več so se uporabljale videokonference za informiranje strokovnjakov in 

ocenjevanje projektov na daljavo za ovrednotenje ukrepov; 
− revizijska potrdila, s katerimi se bo poenostavilo finančno poročanje, so bila 

pripravljena in se bodo postopoma začela uporabljati; 
− finančno-informacijsko orodje, s katerim so se izboljšale smernice za 

upravičence, je bilo pripravljeno in dano na razpolago. 
Sodelovanje s pristojnimi generalnimi direktorati 
− Organizacija treh sestankov usmerjevalnega odbora in štirih pisnih 

postopkov za sprejetje dodatnih sklepov; 
− občasni koordinacijski sestanki v zvezi s programih, za katere so bila 

prenesena pooblastila, z operativnimi direktorji pristojnih generalnih 
direktoratov (trije/štirje sestanki na leto); 

− pomoč pristojnim generalnim direktoratom pri začetku izvajanja naslednje 
generacije programov; 

− zagotavljanje informacij o izvajanju programov Komisiji, če zanje zaprosi; 
− tesno sodelovanje s pristojnimi generalnimi direktorati pri začetku izvajanja 

novih programov za obdobje 2014–2020. 
Podpora politik 
− Stalno upravljanje mreže Eurydice za podporo politike na področju 

izobraževanja, ki je bila razširjena tudi na področje mladih; 
− več poročil enote Eurydice. 
Revizije 
V letu 2014 so bili uporabljeni rezultati 115 revizij.  
Pogodbe in projekti:  
Podpisanih je bilo 6 664 pogodb in zaključenih 4 972 projektov. 
Pooblastila 
− Leta 2014 so se povečale naloge in pristojnosti Agencije, kar ji je omogočilo 

upravljanje novih programov. Komisija je sprejela novo povečanje, da bi 
Agenciji omogočila upravljanje sredstev iz razdelka 4. 

1 Elektronska platforma za razširjanje in izkoriščanje rezultatov projektov s podporo iz 
programov na področju izobraževanja, usposabljanja, kulture, mladine in državljanstva, ki jih 
upravlja Evropska komisija. 

Vir: Priloga, ki jo je posredovala Agencija. 

 



EACEA – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
   

EACEA reply SL 

 
 

ODGOVOR AGENCIJE 
 
 

11. Agencija se je seznanila s pripombo Sodišča. Agencija si bo še naprej prizadevala nadzorovati in še 

nadalje znižati stopnjo prenosov. 
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