
POROČILO

o zaključnem računu Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov 
s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko leto 2016 z odgovorom Agencije

(2017/C 417/31)

UVOD

1. Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice 
(eu-LISA) (v nadaljnjem besedilu: Agencija) s prostori v Talinu, Strasbourgu in v kraju Sankt Johann im Pongau je bila 
ustanovljena z Uredbo (ES) št. 1077/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (1). Glavna naloga Agencije je operativno 
upravljanje druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II), vizumskega informacijskega sistema (VIS) in 
evropskega sistema za primerjavo prstnih odtisov Eurodac.

2. V tabeli so predstavljeni ključni podatki o Agenciji (2).

Tabela

Ključni podatki o Agenciji

2015 2016

Proračun (v milijonih EUR) (1) 71,7 82,3

Skupno število zaposlenih 31. decembra (2) 134 144

(1) Proračunski zneski temeljijo na odobrenih proračunskih sredstvih za plačila.
(2) Zaposleni so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci ter napoteni nacionalni strokovnjaki.

Vir: Podatki, ki jih je posredovala Agencija.

INFORMACIJE V PODKREPITEV IZJAVE O ZANESLJIVOSTI

3. 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 
in analizo poslovodskih predstavitev.

MNENJE

4. Sodišče je revidiralo:

(a) zaključni račun Agencije, ki ga sestavljajo računovodski izkazi (3) in poročila o izvrševanju proračuna (1) za 
proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, ter

(b) zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih s tem zaključnim računom,

kot zahteva člen 287 pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).
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(1) UL L 286, 1.11.2011, p. 1.
(2) Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: www.eulisa.europa.eu.
(3) Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala ter povzetek 

pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila.
(1) Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, in pojasnila.

http://www.eulisa.europa.eu


Zanesljivost zaključnega računa

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa

5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh pomembnih 
pogledih pošteno predstavlja njen finančni položaj na dan 31. decembra 2016 ter njen poslovni izid, denarne tokove in 
gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njeno finančno uredbo in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel 
računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih računovodskih standardih za javni sektor.

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom

Prihodki

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom

6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh 
pomembnih pogledih zakoniti in pravilni.

Plačila

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom

7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je končalo 31. decembra 2016, v vseh 
pomembnih pogledih zakonita in pravilna.

Odgovornosti poslovodstva in odgovornih za upravljanje

8. V skladu s členi 310 do 325 PDEU in finančno uredbo Agencije je poslovodstvo odgovorno za pripravo in 
predstavitev zaključnega računa na podlagi mednarodno sprejetih računovodskih standardov za javni sektor ter za 
zakonitost in pravilnost z izkazi povezanih transakcij. Ta odgovornost vključuje zasnovo, izvajanje in vzdrževanje 
notranjih kontrol, ki se uporabljajo za pripravo in predstavitev računovodskih izkazov brez pomembno napačne navedbe 
zaradi goljufije ali napake. Poslovodstvo je odgovorno tudi za zagotavljanje skladnosti dejavnosti, finančnih transakcij in 
informacij v računovodskih izkazih s pravili, ki veljajo zanje. Končno odgovornost za zakonitost in pravilnost transakcij, 
povezanih z zaključnim računom, ima poslovodstvo Agencije.

9. Pri pripravi zaključnega računa je poslovodstvo odgovorno za oceno zmožnosti Agencije, da nadaljuje 
s poslovanjem, razkritje zadev, povezanih z nadaljevanjem poslovanja, kadar je to ustrezno, ter uporabo računovodstva 
na osnovi predpostavke o zmožnosti nadaljnjega poslovanja.

10. Naloga odgovornih za upravljanje je nadzor nad procesom računovodskega poročanja subjekta.

Revizorjeva odgovornost za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih transakcij

11. Cilj Sodišča je pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem, ali je zaključni račun Agencije brez pomembno napačne 
navedbe in ali so transakcije, povezane z zaključnim računom, zakonite in pravilne, ter na podlagi svoje revizije 
Evropskemu parlamentu in Svetu ali drugim organom za razrešnico zagotoviti izjavo o zanesljivosti zaključnega računa 
ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Sprejemljivo zagotovilo je visoka raven zagotovila, vendar ni 
nujno, da se z revizijo vedno odkrije obstoječa pomembno napačna navedba ali neskladnost. Do napačne navedbe ali 
neskladnosti lahko pride zaradi goljufije ali napake, za pomembne pa štejejo, če se lahko utemeljeno pričakuje, da bodo 
ločeno ali skupaj vplivale na ekonomske odločitve, ki bi jih uporabniki sprejeli na podlagi tega zaključnega računa.
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12. Revizija zajema izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v zaključnem računu 
ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Postopki so odvisni od revizorjeve presoje, vključno z oceno 
tveganja pomembno napačne navedbe v zaključnem računu in pomembne neskladnosti med transakcijami, povezanimi 
z zaključnim računom, in zahtevami pravnega okvira Evropske unije, ne glede na to, ali gre za goljufijo ali napako. Pri 
oceni tega tveganja se upoštevajo notranje kontrole, ki se izvajajo za pripravo in pošteno predstavitev zaključnega računa 
ter zakonitost in pravilnost z njim povezanih transakcij, da se pripravijo okoliščinam primerni revizijski postopki, vendar 
ne za izrekanje mnenja o uspešnosti notranjih kontrol. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih 
računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen poslovodstva ter ovrednotenje celotne predstavitve 
zaključnega računa.

13. Sodišče v zvezi s prihodki preverja subvencijo, prejeto od Komisije, ter oceni postopke Agencije za pobiranje 
morebitnih pristojbin in drugih prihodkov.

14. Pri odhodkih Sodišče preuči plačilne transakcije ob nastanku, evidentiranju in sprejetju odhodkov. Predplačila so 
preučena, ko prejemnik sredstev utemelji njihovo pravilno porabo in Agencija sprejme utemeljitev z obračunom 
predplačila v istem letu ali pozneje.

15. Sodišče je pri pripravi tega poročila in izjave o zanesljivosti upoštevalo revizijsko delo v zvezi z zaključnim 
računom Agencije, ki ga je opravil neodvisni zunanji revizor, kot je določeno v členu 208(4) finančne uredbe EU (1).

16. Zaradi naslednjih pripomb mnenje Sodišča ni vprašljivo.

PRIPOMBE O ZAKONITOSTI IN PRAVILNOSTI TRANSAKCIJ

17. Agencija je leta 2016 prejela in sprejela blago v skupni vrednosti 2,8 milijona EUR, ne da bi zanj imela proračunske 
in pravne (pogodbe) obveznosti. To je bilo urejeno kasneje, da nakupi ne bi šteli za nepravilne.

PRIPOMBE O NOTRANJIH KONTROLAH

18. V revizijskem poročilu iz julija 2016 je Služba Komisije za notranjo revizijo prišla do zaključka, da se s splošno 
zasnovo in praktičnim izvajanjem procesov zagotavlja, da Agencija informacijske sisteme SIS II, VID in Eurodac upravlja 
tako, da omogoča stalno in neprekinjeno izmenjavo podatkov med nacionalnimi organi, ki jih uporabljajo. Čeprav Služba 
Komisije za notranjo revizijo ni posebej poudarila nobene zadeve, je menila, da je mogoče učinkovitost procesa še izboljšati, 
in sicer na področjih upravljanja konfiguracije, sprememb, izdaj, testov, obvladovanja težav ter upravljanja storitev in 
obvladovanja incidentov. Agencija in Služba Komisije za notranjo revizijo sta se dogovorili za načrt popravljalnih ukrepov.

PRIPOMBE O UPRAVLJANJU PRORAČUNA

19. Za naslov II (upravni odhodki) je Agencija prenesla 5 milijonov EUR ali 63 % odobritev, za katere so bile prevzete 
obveznosti (2015: 9 milijonov EUR ali 50 %). Prenosi zadevajo predvsem vzdrževanje stavb in storitve svetovanja, ki bodo 
zagotovljene leta 2017. Tako visoka stopnja prenosov na dejavnosti, ki se izvajajo leto kasneje, je v nasprotju 
s proračunskim načelom enoletnosti.

PRIPOMBE O DOBREM FINANČNEM POSLOVODENJU IN SMOTRNOSTI POSLOVANJA

20. Agencija je junija 2015 podpisala pogodbo o gradnji svojih prostorov v Strasbourgu za 21,5 milijona EUR. 
Dogovorila se je, da bo gradnjo v glavnem plačevala po tranšah. Toda Agencija je, da bi povečala porabo proračuna, julija 
2015 spremenila pogodbo in dala prednost predplačilom. Do novembra 2016 je Agencija plačala celotni pogodbeni 
znesek, čeprav ni bila dokončana niti polovica del.
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(1) Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).



21. Na enem od sestankov upravnega odbora Agencije leta 2016 je predstavnik Komisije v tem odboru omenil vse višje 
stroške vzdrževanja. Čeprav je to mogoče pojasniti z več argumenti, kot so na primer stalno razvijanje in boljše funkcije 
sistemov, je Sodišče ugotovilo primere javnega naročanja, pri katerih Agencija ni iskala najbolj ekonomične rešitve. Agencija 
je na primer v sklopu okvirne pogodbe kupila novo licenco za programsko opremo za 4,6 milijona EUR, ne da bi preverila, 
ali je izvajalec, ki je bil posrednik med Agencijo in potencialnimi dobavitelji programske opreme, našel najugodnejšo ceno.

22. Agencija je maja 2016 s konzorcijem podpisala okvirno pogodbo v vrednosti 194 milijonov EUR za dodatni razvoj 
in vzdrževanje vizumskega informacijskega sistema (VIS) in biometričnega sistema (BMS) za največ šest let. Naročilo je bilo 
oddano s postopkom javnega naročanja. Ena od glavnih zahtev, ki so jo morali ponudniki izpolnjevati, je bila, da imajo 
komercialen dostop do tehnologije BMS. Ker pa podjetje, ki je razvilo tehnologijo BMS, ni bilo pogodbeno obvezano, da 
dovoli komercialni dostop morebitnim ponudnikom, je obstajalo potencialno tveganje za konkurenčnost postopka.

23. Med marcem in decembrom 2015 je bila v imenu Komisije opravljena zunanja ocena Agencije, njeni rezultati pa so 
bili predstavljeni v končnem ocenjevalnem poročilu marca 2016. Zaključek ocene je bil, da Agencija prispeva 
k operativnemu upravljanju obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice ter da uspešno 
opravlja svoje naloge. Za dodatno izboljšanje upravljanja so ocenjevalci dali 64 priporočil, od katerih jih sedem šteje za 
kritična, 11 pa za zelo pomembna. Agencija je pripravila načrt za obravnavo priporočil, ki se že izvaja.

SPREMLJANJE UPOŠTEVANJA PRIPOMB IZ PREJŠNJIH LET

24. Pregled popravljalnih ukrepov, sprejetih na podlagi pripomb Sodišča iz prejšnjih let, je v Prilogi.

To poročilo je sprejel senat IV, ki ga vodi Baudilio TOMÉ MUGURUZA, član Evropskega računskega sodišča, 
v Luxembourgu na zasedanju 19. septembra 2017.

Za Računsko sodišče

Klaus-Heiner LEHNE

Predsednik 
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PRILOGA

Spremljanje upoštevanja pripomb iz prejšnjih let

Leto Pripomba Sodišča
Status popravljalnega ukrepa

(zaključen/se izvaja/neizveden/ni 
relevantno)

2013

Glede na uredbo o ustanovitvi Agencije morajo države, ki so se 
pridružile izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega 
reda ter ukrepov, povezanih z EURODAC, prispevati v proračun 
Agencije. Čeprav so pridružene schengenske države leta 2013 
uporabljale sistem, ki ga upravlja Agencija, se Komisija še vedno 
pogaja.

se izvaja

2014

Poudarjena zadeva v zvezi z zanesljivostjo računovodskih izkazov

Ne da bi bilo zaradi tega vprašljivo mnenje iz odstavka 8, Sodišče 
opozarja na vrednotenje schengenskega informacijskega sistema (SIS 
II), vizumskega informacijskega sistema (VIS) in (sistemov) EURO-
DAC v računovodskih izkazih Agencije. Operativno upravljanje teh 
sistemov je osnovna naloga Agencije. Brez zanesljivih in popolnih 
informacij o celotnih stroških za razvoj se ti stroški v računovodskih 
izkazih Agencije evidentirajo v njihovi čisti knjigovodski vrednosti 
skladno s poslovnimi knjigami Komisije in posodabljajo ob koncu 
leta (približno 6,6 milijona EUR na dan prenosa in 2,1 milijona EUR 
na dan 31. decembra 2014). Te vrednosti se nanašajo predvsem na 
strojno opremo in standardne komponente programske opreme in 
ne vključujejo stroškov razvoja programske opreme (glej opombo 
6.3.1 k zaključnemu računu Agencije).

zaključen

2015

Agencija je sklenila okvirno pogodbo v vrednosti dveh milijonov 
EUR za storitve javnega naročanja, ki jih izvaja pogodbenik (storitve 
javnega naročanja) in zajemajo usposabljanje, mentorstvo in 
izobraževanje v izvedbi tretjih oseb (storitve usposabljanja). 
Pogodbenik za vsako zahtevo poišče primerne storitve usposabljanja 
ter predloži ponudbo za storitve usposabljanja in nadomestilo za 
svojo storitev javnega naročanja (plačilo po uspehu). Vendar pa 
okvirna pogodba ne določa, da morajo biti storitve javnega 
naročanja skladne z določbami o javnem naročanju, ki so 
opredeljene v finančnih pravilih Agencije. Zato sedanji postopek, 
pri katerem se ponudbe predložijo Agenciji v potrditev, ne 
zagotavlja naročanja storitev v skladu z vsemi zahtevami finančnih 
pravil.

neizveden

2015
Razpis za prijavo interesa in predizbor kandidatov za sodelovanje 
v postopku s pogajanji v ocenjeni vrednosti 20 milijonov EUR sta 
potekala brez pooblastila odredbodajalca.

ni relevantno
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Leto Pripomba Sodišča
Status popravljalnega ukrepa

(zaključen/se izvaja/neizveden/ni 
relevantno)

2015

V naslovu II (upravni odhodki) je bilo prenesenih 9 milijonov EUR 
ali 50 % vseh odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile 
prevzete obveznosti (2014: 15 milijona EUR ali 87 %). Prenosi so se 
nanašali predvsem na obsežno pogodbo o razširiti stavbe 
v Strasbourgu (4,6 milijona EUR) in na storitve, ki se zagotavljajo 
v okviru večletnih pogodb.

ni relevantno

2015

Še zmeraj niso bili sklenjeni sporazumi s pridruženimi schengen-
skimi državami (Švico, Lihtenštajnom, Islandijo in Norveško), ki bi 
določali podrobna pravila o njihovem sodelovanju pri delu Agencije, 
vključno z določbami o glasovalnih pravicah in njihovih prispevkih 
v proračun Agencije. Brez teh sporazumov pridružene schengenske 
države prispevajo v naslov III (odhodki iz poslovanja) proračuna 
Agencije na podlagi določbe, opredeljene v pridružitvenih sporazu-
mih z EU. Vendar pa doslej še ne prispevajo za dejavnosti v okviru 
naslova I in II (plače in drugi upravni odhodki) proračuna Agencije.

se izvaja

2015

Revizija postopkov javnega naročanja je pokazala, da je Agencija 
sklenila pogodbene dogovore ali izvajala pogajanja z enim samim 
pogodbenikom, ne da bi podrobno opredelila zahtevane storitve. To 
omejuje konkurenco in povečuje odvisnost od pogodbenika. 
Agencija bi morala, kadar je to mogoče, skleniti sporazume z več 
dobavitelji ali podrobneje opredeliti zahtevane storitve.

neizveden

6.12.2017 SL Uradni list Evropske unije C 417/199



ODGOVOR AGENCIJE

17. Postopki so bili izbrani, da bi se odzvali na nujne operacijske zahteve, tudi kot odgovor na hitro rastoče potrebe po 
shranjevanju, ki jih imajo države članice.

18. Agencija se je seznanila s pripombami Sodišča. Agencija eu-LISA in Služba za notranjo revizijo sta se dogovorili 
o akcijskem načrtu za obravnavo ugotovitev, ki je v postopku izvajanja.

20. Prenosi odobrenih proračunskih sredstev iz naslovov 1 in 2 se nenehno pregledujejo in načrtujejo, da bi se sčasoma 
zmanjšali na strogo potrebne in samo tiste, ki so upravičeni.

Kot kazalnik uspešnosti: od 19 551 594,31 EUR nediferenciranih sredstev, prenesenih v letu 2016, je bilo razveljavljenih 
samo 474 015,04 EUR (2,42 %).

21. Mehanizem, predviden za plačila, je ustrezal proračunskim omejitvam, tako da je omogočil polno uporabo 
odobrenih proračunskih sredstev C1 in C2 v okviru pravila leto n+1, ki velja za nediferencirana sredstva.

Plačila predhodnega financiranja so bila povezana z ustreznim finančnim jamstvom, zagotovljenim v skladu 
z napredovanjem del, s čimer se je kar se da zmanjšalo tveganje za Agencijo. Poleg finančnih jamstev je izvajalec izdal 
tudi petodstotno jamstvo za izvedbo pogodbenih obveznosti. To jamstvo je specifično povezano z izvedbo pogodbenih 
obveznosti.

22. Kar zadeva podaljšanje vzdrževanja komponent vizumskega informacijskega sistema (VIS) je bilo ocenjeno, da 
predvidenih sprememb ni mogoče tehnično oziroma ekonomsko ločiti od glavne pogodbe. Pri tem je treba opozoriti, da je 
podjetje WCC imetnik pravic intelektualne lastnine iskalnika Elise. Zato bi bil vsak drug prodajalec dejansko podizvajalec 
podjetja WCC in torej ne bi mogel zagotoviti ugodnejše ponudbe. Poleg tega SC 14 ni zadevala zgolj trajnega dela licence 
WCC Elise, temveč tudi njihovo nadaljnje vzdrževanje, ki ga ni bilo mogoče dodeliti prodajalcu – tretji strani, ne da bi 
ogrozili skupno odgovornost izvajalca za vzdrževanje v delovnem stanju za vzdrževanje VIS.

Poleg tega je ugotovljeno, da je bila posledica pridobitve trajnih licenc WCC Elise dolgoročni znatni prihranek za Agencijo, 
ki je bil v obdobju štirih let ocenjen v višini 402 243,22 EUR.

Nazadnje je bilo ugotovljeno tudi, da je v členu I.19.1 posebnih pogojev okvirne pogodbe predvidena določba 
o priznavanju načela stranke z največjimi ugodnostmi, ki dodatno ščiti finančne interese Agencije pri pridobivanju strojne 
ali programske opreme od izvajalca.

23. Agencija priznava potencialno tveganje, ki ga je ugotovilo Sodišče, meni pa, da se ni uresničilo, saj ni noben 
gospodarski subjekt imel pomislekov glede svojega dostopa do tehnologije. Zato imamo razumno zagotovilo, da je bil 
sporazum upoštevan.

24. Agencija se je seznanila s pripombo Sodišča in potrjuje, da se dogovorjeni akcijski načrt izvaja. 
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