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Stavbe delegacij EU po besedah revizorjev EU niso vedno 
stroškovno učinkovite 

Pisarniške stavbe in rezidence, v katerih bivajo diplomati EU po svetu, niso vedno stroškovno 
učinkovite, slabosti pa so prisotne tudi pri njihovi izbiri in upravljanju, je navedeno v novem 
poročilu Evropskega računskega sodišča. 

Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD) usklajuje zunanjo in varnostno politiko EU. 
Zagotavlja pisarniške stavbe za osebje EU in rezidence za vodje delegacij v približno 140 
delegacijah po vsem svetu. Odhodki ESZD za stavbe delegacij so v letu 2014 znašali 
165 milijonov EUR. 

Revizorji so preučili izbirne postopke za 30 stavb delegacij, vsem delegacijam poslali anketo in 
štiri (Nepal, Tanzanija, Turčija in ZDA – Washington) tudi obiskali. Ugotovili so, da stavbe delegacij 
sicer na splošno zadostujejo potrebam, vendar v nekaterih primerih niso stroškovno učinkovite, 
ker njihova površina presega zgornje meje, ki jih določa stavbna politika, ker ESZD ohranja v lasti 
stavbe, ki jih ne uporablja več, in ker nekateri stroški, ki se zaračunavajo organizacijam, ki imajo 
njene prostore v najemu, ne zadostujejo za kritje dejanskih stroškov. 

„Uspešno upravljanje stavb delegacij prispeva k uresničevanju zunanje politike ter trgovinskih in 
razvojnih ciljev EU,” je povedal član Evropskega računskega sodišča Pietro Russo, ki je pristojen 
za poročilo. „Toda uspešno upravljanje mora pomeniti tudi zagotavljanje stroškovne 
učinkovitosti.” 

Zaradi slabosti v vseh glavnih fazah izbirnega postopka ESZD ne izbere vedno ustreznih stavb, 
pravijo revizorji. Nekatere delegacije nimajo dovolj strokovnega znanja, da bi pri raziskovanju 
lokalnega trga opredelile ustrezne možnosti, pa tudi podpore s sedeža nimajo dovolj. Kadar 
delegacija sedežu predstavi možnosti, te včasih ne temeljijo na dobri tehnični in finančni analizi. 
Ko sedež sprejme končno odločitev, je včasih prepozno za podpis pogodbe, poleg tega pa njegova 
odločitev ni vedno stroškovno učinkovita. 

Ko ESZD izbere stavbe, z obiski na kraju samem redno ocenjuje, ali še naprej zadostujejo 
potrebam, vendar ne opredeli vseh pomanjkljivosti. Poleg tega v svojih informacijskih sistemih ne 
evidentira zanesljivo rezultatov svojega spremljanja. To pomanjkanje zanesljivih osnovnih 

http://www.eca.europa.eu/�


 

 

2 

informacij po besedah revizorjev ovira uspešno načrtovanje. 

Dolgoročni cilj ESZD je kupiti več prostorov. ESZD je leta 2015 s pogajanji dosegla pogoje za 
posojila v višini do 200 milijonov EUR. Vendar pa revizorji pravijo, da ima ESZD nima izkušenj na 
področju upravljanja nepremičnin in še ni vzpostavila uspešnih sistemov za upravljanje lastniških 
nepremičnin.  

Glede na svoje ugotovitve revizorji priporočajo, naj ESZD: 

• med cilje stavbne politike za pisarniške stavbe vključi okoljske dejavnike, dostop za 
invalidne osebe in prožnost; 

• zagotovi, da bodo stroški, ki jih plačujejo drugi organi, ki uporabljajo stavbe delegacij, 
usklajeni in da bodo krili celotne dejanske stroške; 

• okrepi uporabo postopka za izbiro stavb; 
• uporablja osrednji vir informacij za preverjanje in spremljanje tržnih cen za najem 

pisarniških stavb; 
• izboljša svoj informacijski sistem za upravljanje nepremičnin, da bo vseboval zanesljivejše 

in ustreznejše informacije, ki se uporabijo v procesu načrtovanja; 
• okrepi strokovno znanje na področju upravljanja nepremičnin na sedežu, da se razvije 

bolj strateški pristop; 
• določi srednjeročne prednostne naloge za najemnine, nakupe, prodajo, spremembe in 

vzdrževanje; 
• uvede sisteme za uspešno upravljanje lastniških stavb. 

 

Opomba za urednike 

ESZD je ob svoji ustanovitvi januarja 2011 od Evropske komisije prevzela odgovornost za vodenje 
delegacij EU po svetu. Zagotavlja pisarniške prostore za 5 300 zaposlenih v približno 140 
delegacijah. Odgovorna je tudi za rezidence vodij delegacij ter plačilo ali povračilo stroškov za 
stanovanja 2 400 zaposlenih.  

Posebno poročilo št. 7/2016 Upravljanje stavb Evropske službe za zunanje delovanje po svetu je 
na voljo v 23 jezikih EU. 

Leta 2014 je Sodišče o podobni temi objavilo Posebno poročilo št. 11/2014 z naslovom 
Ustanovitev Evropske službe za zunanje delovanje (na voljo na spletišču eca.europa.eu). 

 


