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1. Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (v nadaljnjem besedilu: Agencija ali INEA) s 

sedežem v Bruslju, ki je nadomestila in nasledila Izvajalsko agencijo za vseevropsko 

prometno omrežje, je bila ustanovljena s Sklepom Komisije 2013/801/EU

Uvod 

1. Agencija je bila 

ustanovljena za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2024 za upravljanje ukrepov 

EU v zvezi z instrumentom za povezovanje Evrope, programom za financiranje raziskav in 

inovacij Obzorje 2020, vseevropskim prometnim omrežjem2 in programom Marco Polo. 

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.  

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

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

revidiralo: 

Izjava o zanesljivosti 

(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 352, 24.12.2013, str. 65. 

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 Evropskega 
Parlamenta in Sveta (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 naslednje pripombe mnenji Sodišča nista vprašljivi. 

11. Stopnja prenosov odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete 

obveznosti, je bila za naslov II visoka in je znašala 0,8 milijona EUR ali 25 % (2013: 

0,7 milijona EUR ali 27 %), za naslov III pa 0,4 milijona EUR ali 56 % (2013: 0,1 milijona EUR ali 

22 %). Glavni razlogi za to so bili nakup opreme za dodatne pisarniške prostore, ki so bili 

PRIPOMBA O UPRAVLJANJU PRORAČUNA 
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najeti zaradi povečanega števila zaposlenih pri Agenciji, pogodbe za IT, ki so bile skladno z 

načrtom zaključene v drugi polovici leta 2014, računi zanje pa so bili izdani leta 2015, in 

odhodki, povezani s sporazumi o ravni storitev s Komisijo, za katere so bili računi prejeti šele 

leta 2015. 

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

v 

Spremljanje upoštevanja pripomb iz prejšnjih let 

Prilogi I

 

. 

 

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

sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 8. septembra 2015. 

        Za Računsko sodišče 

 

       Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 

              Predsednik 
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Priloga I 

Leto 

Spremljanje upoštevanja pripomb iz prejšnjih let 

Pripomba Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

2013 Agencija ne izvaja zadovoljivih predhodnih preverjanj stroškov za svoje prostore, ki jih zaračunava 
upravnik stavbe. Večina s tem povezanih pogodb, računov in potrdil o plačilu ni bila na voljo 
Agenciji. 

zaključen 

2013 
Skladno s Protokolom o privilegijih in imunitetah Evropske unije1 ter direktivo EU o DDV2 za 
Agencijo ne velja obveznost plačevanja posrednih davkov. Vendar pa je do konca leta 2013 za 
stroške za prostore plačala DDV za obdobje od leta 2011 do leta 2013 v višini 113 513 EUR, za 
katerega ni zahtevala povračila. 

zaključen 

2013 

Izvrševanje proračuna za naslova I in III je bilo zadovoljivo, za naslov II pa je bila stopnja odobrenih 
proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete obveznosti in ki so bila prenesena v naslednje leto, 
visoka in je znašala 27 % (666 119 EUR). Ti prenosi so se nanašali predvsem na blago in storitve IT, 
za katere so bile sklenjene pogodbe in/ali ki so bile naročene konec leta in ki bodo v skladu z načrti 
dobavljene konec leta 2013 ali v letu 2014 (296 486 EUR), ter na račune za stroške iz leta 2013, ki do 
konca leta še niso bili prejeti (286 197 EUR). 

ni relevantno 

 
  

1 Protokol (št. 7) o privilegijih in imunitetah Evropske unije (UL C 115, 9.5.2008, str. 266). 
2 Direktiva Sveta 2006/112/ES (UL L 347, 11.12.2006, str. 1). 
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Izvajalska agencija za inovacije in omrežja 

(Bruselj) 

Priloga II 

Pristojnosti in dejavnosti 

Področja 
pristojnosti 
Unije, ki izhajajo 
iz Pogodbe 
(členi 26, 170, 
171, 172, 174, 
179, 180 
Pogodbe o 
delovanju 
Evropske unije) 

Unija sprejme ukrepe za vzpostavitev ali zagotavljanje delovanja notranjega 
trga. Notranji trg zajema območje, na katerem je zagotovljen prost pretok 
blaga, oseb, storitev in kapitala. Cilj Unije je prav tako okrepiti njene znanstvene 
in tehnološke temelje z oblikovanjem Evropskega raziskovalnega območja, v 
katerem raziskovalci, znanost in tehnologija prosto krožijo, ter spodbujati njeno 
večjo konkurenčnost, vključno z industrijo. 
Da bi Unija pospešila svoj vsesplošni skladni razvoj, razvija in izvaja tiste svoje 
dejavnosti, ki vodijo h krepitvi njene ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije.  
Da bi Unija pripomogla k doseganju teh ciljev in da bi državljanom Unije, 
gospodarskim subjektom ter regionalnim in lokalnim skupnostim omogočila v 
celoti izkoristiti ugodnosti vzpostavitve območja brez notranjih meja, prispeva k 
vzpostavitvi in razvoju vseevropskih omrežij na področju prometne, 
telekomunikacijske in energetske infrastrukture. Ukrepi Unije so namenjeni 
pospeševanju medsebojnega povezovanja in medobratovalnosti nacionalnih 
omrežij, pa tudi dostopa do njih. 
Da bi dosegli te cilje, Unija pripravi vrsto smernic, ki zajemajo cilje, prednostne 
naloge in splošno zasnovo ukrepov, predvidenih na področju vseevropskih 
omrežij (TEN). 
Zato Unija spodbuja podjetja, tudi mala in srednja, raziskovalne centre in 
univerze pri njihovih visokokakovostnih raziskovalnih in tehnološko razvojnih 
dejavnostih; podpira njihovo prizadevanje za medsebojno sodelovanje, pri 
čemer je njen glavni cilj omogočiti raziskovalcem, da neovirano sodelujejo prek 
meja, in podjetjem, da v celoti izkoristijo možnosti notranjega trga, zlasti z 
opredelitvijo skupnih standardov ter odpravljanjem pravnih in davčnih ovir za 
tako sodelovanje. 

Pristojnosti 
Agencije 
Sklep Komisije 
2013/801/EU z 
dne 
23. decembra 
2013 o 
ustanovitvi 
Izvajalske 
agencije za 
inovacije in 
omrežja 
Sklep C(2013) 
9235 z dne 

Cilji 
Uredba Sveta (ES) št. 58/2003 pooblašča Komisijo za ustanovitev izvajalskih 
agencij za izvajanje nalog, povezanih s programi Unije. INEA v skladu s Sklepom 
C(2013) 9235 o prenosu pooblastil na Agencijo upravlja zapuščino programov 
TEN-T in Marco Polo ter treh sektorjev (promet, energija in telekomunikacije) 
instrumenta za povezovanje Evrope (IPE), spodbuja rast, zaposlovanje in 
konkurenčnost s ciljno usmerjenimi naložbami v infrastrukturo na evropski 
ravni. Upravlja tudi dele programa Obzorje 2020 s področja pametnega, okolju 
prijaznega in integriranega prometa ter varne, čiste in učinkovite energije, da bi 
s podpiranjem raziskav in inovacij omogočila rast. 
Agencija je bila torej ustanovljena za upravljanje ukrepov Unije na področju IPE 
in Obzorje 2020 na podlagi finančne uredbe in njenih pravil uporabe, uredbe 
TEN-T, uredbe Marco Polo, uredbe IPE, smernic TEN-T in TEN-E in uredb 
Obzorje 2020 ter za nadaljnje upravljanje programov TEN-T in Marco Polo. 
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23. decembra 
2013 o prenosu 
pooblastil na 
Izvajalsko 
agencijo za 
inovacije in 
omrežja 

Deluje pod nadzorom matičnih generalnih direktoratov: GD MOVE, GD ENER, 
GD CNECT in GD RTD, ki ohranjajo odgovornost za zadeve, povezane z njihovimi 
področji politike. 
Agencija je odgovorna za upravljanje tehničnega in finančnega izvajanja teh 
programov, tako da spremlja celoten projektni cikel. S svojim vsakdanjim delom 
skuša izboljšati uspešnost in prožnost izvajanja ob znižanju stroškov, hkrati pa 
priskrbeti visoko strokovno znanje z zaposlovanjem bolj specializiranega osebja. 
Poleg tega krepi povezave z glavnimi zainteresiranimi stranmi, izboljšuje 
usklajevanje financiranja z drugimi instrumenti EU, izboljšuje prepoznavnost in 
koristi financiranja EU ter zagotavlja podporo in povratne informacije Komisiji. 

Vodenje Usmerjevalni odbor 
Dejavnosti agencije nadzoruje usmerjevalni odbor, ki ga sestavlja pet članov (po 
eden iz vsakega matičnega generalnega direktorata in eden iz GD HR) in štirje 
opazovalci, ki jih imenuje Evropska komisija. Odbor sprejme organizacijsko 
shemo Agencije in njen letni delovni program, ki ga predhodno odobri Komisija, 
kot tudi upravni proračun, letno poročilo o dejavnostih in zaključni račun 
Agencije. 
Direktor 
Direktor, ki ga imenuje Evropska komisija, skupaj z usmerjevalnim odborom 
vodi Agencijo, uvede notranji upravljavski in kontrolni sistem, prilagojen 
nalogam, zaupanim Agenciji, ter pripravlja poročila, ki jih mora Agencija 
predložiti Komisiji. 
Notranja revizija 
Služba Evropske komisije za notranjo revizijo in skupina za notranjo revizijo 
Agencije. 
Zunanja revizija 
Evropsko računsko sodišče. 
Organ za razrešnico 
Evropski parlament na priporočilo Sveta. Sklep o razrešnici za upravljanje 
upravnega proračuna Agencije je naslovljen na direktorja. Komisija obdrži 
odgovornost za izvrševanje operativnega proračuna, ki ga je Komisija prenesla 
na Agencijo. 
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Viri, ki so bili 
Agenciji na voljo 
v letu 2014 

Operativni proračun 2014 
Na Agencijo je bilo prenesenih 3 059 milijonov EUR odobrenih proračunskih 
sredstev za upravljanje dveh okvirnih programov v okviru večletnega finančnega 
okvira za obdobje 2014–2020, in sicer IPE (2 692 milijonov EUR) in Obzorje 2020 
(367 milijonov EUR). 
Skupna vrednost plačil, ki jih je Agencija izvršila leta 2014, je bila 
606 milijonov EUR, od česar je bilo 590 milijonov EUR izplačanih za program 
TEN-T, 16 milijonov EUR pa za dokončanje programa Marco Polo.  
Agencija izvršuje operativni proračun Komisije na podlagi sklepa o prenosu 
pooblastil. 
Upravni proračun 2014 
13,4 milijona EUR, in sicer 100 % kot subvencija EU, ki jih Agencija upravlja 
samostojno. 
Število zaposlenih 31. decembra 2014 
Začasni uslužbenci: 49 mest v načrtu delovnih mest, od katerih je bilo 44 
zasedenih. 
Pogodbeni uslužbenci: 113 načrtovanih delovnih mest, od katerih je bilo 107 
zasedenih. 
Skupno število zaposlenih: 162 (151 zasedenih delovnih mest). 
Ti opravljajo:  
(a) operativne naloge: 121 (113 zasedenih delovnih mest) 
(b) administrativne naloge: 41 (38 zasedenih delovnih mest) 

Proizvodi in 
storitve, 
zagotovljeni v 
letu 2014 

Agencija je poleg zapuščine programa TEN-T februarja 2014 od druge izvajalske 
agencije (EASME) prevzela upravljanje programa Marco Polo II. V drugi polovici 
leta 2014 je postopoma prevzela tudi novo prenesene dejavnosti instrumenta 
za povezovanje Evrope (za promet in energijo) ter za družbena izziva 3 (varna, 
čista in učinkovita energija) in 4 (pameten, okolju prijazen in integriran promet) 
v okviru Obzorja 2020. Predaja prenesenih dejavnosti za instrument 
povezovanja Evrope za telekomunikacije je bila predvidena za konec januarja 
2015. 
Program TEN-T za obdobje 2007–2013 
Predlogi, vloženi v okviru letnega razpisa za zbiranje predlogov za leto 2013 in 
večletnega razpisa, so bili ovrednoteni in 106 predlogov v skupni vrednosti 
320,7 milijona EUR je bilo izbranih za financiranje. Posledično so bili sprejeti 104 
novi sklepi o financiranju (dva sklepa sta bila razveljavljena pred sprejetjem). 
Agencija je ob koncu leta 2014 upravljala 439 projektov, ki se še izvajajo. Odprt 
ostaja tudi en ukrep, ki se še izvaja v okviru programa TEN-T za obdobje 2000–
2006. Agencija je v celoti realizirala razpoložljive odobritve plačil, s povprečnim 
neto časom izplačila 17 dni. 
Program Marco Polo II 
Agencija je po vrednotenju razpisa za zbiranje predlogov v okviru programa 
Marco Polo leta 2013 in poznejšemu prevzemu programa pripravila in podpisala 
26 novih sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev. Ob koncu leta 2014 se 
je izvajalo še 80 projektov. Agencija je v celoti realizirala razpoložljive odobritve 
plačil, s povprečnim neto časom izplačila 27 dni. 
Instrument za povezovanje Evrope - promet 
Agencija je v tesnem sodelovanju z GD MOVE leta 2014 pripravila večletne in 
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letne razpise za zbiranje predlogov za financiranje v skupni vrednosti 
11 milijard EUR oziroma 930 milijonov EUR (razpisi so bili objavljeni septembra 
2014, rok za pošiljanje predlogov pa je bil februar 2015). 
Instrument za povezovanje Evrope - energija 
Agencija je v tesnem sodelovanju z GD ENER leta 2014 pripravila večletni razpis 
za zbiranje predlogov za financiranje v skupni vrednosti 750 milijonov EUR 
(razpis se je končal avgusta 2014). Predlogi, prejeti v okviru tega razpisa, so bili 
ovrednoteni in 34 predlogov v skupni vrednosti 647,3 milijona EUR je bilo 
izbranih za financiranje. Agencija zdaj pripravlja ustrezne sporazume o dodelitvi 
nepovratnih sredstev. 
Instrument za povezovanje Evrope - telekomunikacije 
Dogovori o ureditvi za predajo pooblastil so bili sklenjeni v tesnem sodelovanju 
z GD CNECT. Agencija bo predvidoma do konca januarja 2015 prevzela priprave 
sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev za projekte, izbrane z razpisom za 
varnejši internet iz leta 2014, objavo razpisa za elektronsko identifikacijo iz leta 
2014 in priprave drugih razpisov, ki bodo objavljeni v letu 2015. 
Obzorje 2020 - energija 
Agencija je matične GD podpirala pri vrednotenju treh razpisov za zbiranje 
predlogov in njihovih podpornih razpisov v okviru programa Obzorje 2020 –
 energija. Po končanem oblikovanju prednostnih seznamov je bilo na Agencijo 
prenesenih 28 predlogov, faza priprave sporazumov o dodelitvi nepovratnih 
sredstev pa je bila uspešno zaključena v roku osmih mesecev. 
Obzorje 2020 - promet  
Agencija je matične GD podpirala v fazi vrednotenja razpisov za zbiranje 
predlogov v okviru programa Obzorje 2020 – promet. Za predajo teh razpisov je 
bilo predvideno, da bo potekala na začetku faze pripravljanja sporazuma o 
dodelitvi nepovratnih sredstev na začetku leta 2015. Poleg tega je bila faza 
pripravljanja sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev za enega od 
predlogov, ki je bil avgusta predan Agenciji, uspešno zaključena. Trije projekti v 
okviru razpisa za modro rast so bili predani novembra; priprava sporazumov o 
dodelitvi nepovratnih sredstev za te projekte sedaj poteka pod pristojnostjo 
Agencije. 

Vir: Priloga, ki jo je posredovala Agencija. 
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11. Agencija potrjuje, da so prenosi večinoma povezani s tremi vrstami odhodkov, ki jih omenja Sodišče. 

Gre za odhodke, za katere bodisi računa ni bilo mogoče izdati v letu 2014, ker je šlo za storitve, izvajane do 

konca leta, bodisi jih ni bilo mogoče odložiti do leta 2015, zato so vsi prenosi, povezani s temi odhodki, v celoti 

utemeljeni. 
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