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Zgrade delegacija EU-a „ne pružaju uvijek najveću vrijednost 
za uloženi novac”, poručuju revizori EU-a 

Poslovne zgrade i rezidencije u kojima je smješteno diplomatsko osoblje EU-a diljem svijeta ne 
pružaju uvijek najveću vrijednost za uloženi novac te postoje nedostatci u načinu na koji se 
zgrade odabiru i na koji se njima upravlja, stoji u novom izvješću Europskog revizorskog suda. 

Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD) koordinira aktivnosti vanjske i sigurnosne 
politike EU-a. ESVD osigurava poslovne zgrade za osoblje EU-a i rezidencije za šefove delegacija u 
otprilike 140 delegacija EU-a diljem svijeta. Rashodi ESVD-a za zgrade delegacija 2014. godine 
iznosili su 165 milijuna eura. 

Revizori su ispitali postupke odabira za 30 zgrada delegacija te su poslali anketu svim 
delegacijama i posjetili četiri delegacije (Nepal, Tanzanija, Turska i SAD – Washington, D. C.). 
Utvrdili su da zgrade delegacija općenito zadovoljavaju potrebe, ali da u nekim slučajevima ne 
pružaju najveću vrijednost za uloženi novac jer njihov prostor prekoračuje granične vrijednosti 
utvrđene u politici upravljanja nekretninama. Osim toga, ESVD posjeduje zgrade kojima se više ne 
koristi, a nekim naknadama koje se naplaćuju organizacijama smještenima u zajedničkim 
uredskim prostorijama ne pokrivaju se svi troškovi. 

„Djelotvorno upravljanje zgradama delegacija doprinosi postizanju ciljeva EU-a u vanjskoj politici, 
trgovini i razvoju”, istaknuo je Pietro Russo, član Suda zadužen za ovo izvješće. „Međutim, 
djelotvorno upravljanje mora uključivati i ostvarivanje vrijednosti za uloženi novac.”  

Revizori navode da ESVD ne odabire uvijek prave zgrade zbog nedostataka u svakoj od glavnih 
faza odabira: kad neke delegacije istražuju lokalno tržište, nemaju dovoljno stručnosti za 
utvrđivanje prikladnih mogućnosti te ne primaju dovoljno potpore iz sjedišta; kad delegacije 
predstavljaju mogućnosti sjedištu, to se ponekad ne temelji na pouzdanoj tehničkoj i financijskoj 
analizi; kad sjedište donese svoju konačnu odluku, katkad je prekasno za potpisivanje ugovora i 
tom se odlukom ne ostvaruje uvijek najveća vrijednost za uloženi novac. 

Nakon što ESVD odabere zgrade, terenskim posjetima redovito procjenjuje zadovoljavaju li one i 
dalje potrebe, ali ne utvrđuje sve nedostatke. Osim toga, ESVD ne vodi pouzdanu evidenciju 
rezultata svojeg praćenja u informacijskim sustavima. Taj nedostatak pouzdanih osnovnih 
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informacija prepreka je djelotvornom planiranju, poručuju revizori.  

Dugoročni je cilj ESVD-a kupnja dodatnih prostora te je 2015. godine dogovorio uvjete za 
pozajmljivanje iznosa u visini do 200 milijuna eura. Međutim, revizori navode da ESVD-u 
nedostaje stručnosti u upravljanju nekretninama te da još nije uspostavio djelotvorne sustave za 
upravljanje imovinom koju posjeduje. 

Na temelju svojih nalaza revizori preporučuju ESVD-u da: 

• uključi ekološke čimbenike, pristup osobama s invaliditetom i fleksibilnost u ciljeve 
politike upravljanja nekretninama za poslovne zgrade 

• zajamči da se naknade koje plaćaju druga tijela smještena u zgradama delegacija utvrđuju 
na dosljedan način i da se njima pokriva ukupan iznos troškova 

• ojača primjenu postupka za odabir zgrada 
• upotrebljava središnji izvor informacija za provjeravanje i praćenje tržišnih cijena najma 

poslovnih zgrada 
• poboljša svoj informacijski sustav za upravljanje nekretninama kako bi se mogle pružiti 

pouzdanije i važnije informacije koje utječu na postupak planiranja 
• poveća stručnost za upravljanje nekretninama u sjedištu radi razvijanja boljeg strateškog 

pristupa 
• odredi srednjoročne prioritete za najam, kupnju, prodaju, izmjene i održavanje 
• uvede sustave za djelotvorno upravljanje zgradama koje posjeduje. 

 

Napomena za urednike 

Nakon osnutka u siječnju 2011. godine ESVD je od Europske komisije preuzeo odgovornost za 
upravljanje delegacijama EU-a diljem svijeta. ESVD osigurava uredske prostore za 
5300 zaposlenika u otprilike 140 delegacija. ESVD je također odgovoran za rezidencije šefova 
delegacija i pružanje smještaja za 2400 zaposlenika ili nadoknadu troškova za njihov smještaj.  

Tematsko izvješće br. 7/2016 pod nazivom „Kako Europska služba za vanjsko djelovanje upravlja 
svojim zgradama diljem svijeta” dostupno je na 23 jezika EU-a. 

U vezi s ovom temom Sud je 2014. godine objavio tematsko izvješće br. 11/2014 pod nazivom 
„Uspostava Europske službe za vanjsko djelovanje” (dostupno na eca.europa.eu). 

 


