
POROČILO

o zaključnem računu Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov 
s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

(2016/C 449/32)

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 
Eurodac.

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

Tabela

Ključni podatki o Agenciji

2014 2015

Proračun (v milijonih EUR) (1) 64,9 71,7

Skupno število zaposlenih 31. decembra (2) 129 134

(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.

IZJAVA O ZANESLJIVOSTI

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

(a) zaključni račun Agencije, ki ga sestavljajo računovodski izkazi (3) in poročila o izvrševanju proračuna (4) za 
proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2015, ter

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

Odgovornost poslovodstva

5. Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev zaključnega računa Agencije ter za zakonitost in 
pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim računom (5):
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(1) UL L 286, 1.11.2011, str. 1.
(2) Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: www.eulisa.europa.eu.
(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.
(5) Člena 39 in 50 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 (UL L 328, 7.12.2013, str. 42).

http://www.eulisa.europa.eu


(a) naloge poslovodstva v zvezi z zaključnim računom Agencije vključujejo zasnovo, izvajanje in vzdrževanje sistema 
notranjih kontrol, 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), 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 zaključnemu računu, v katerem med drugim izjavlja, da je 
pridobil razumno zagotovilo, da so informacije v vseh pomembnih pogledih resničen in pošten prikaz finančnega 
položaja Agencije;

(b) naloge poslovodstva v zvezi z zakonitostjo in pravilnostjo transakcij, povezanih z zaključnim računom, in 
skladnostjo z načelom dobrega finančnega poslovodenja vključujejo zasnovo, izvajanje in vzdrževanje uspešnega in 
učinkovitega sistema notranjih kontrol, ki zajema ustrezen nadzor in primerne ukrepe za preprečevanje nepravilnosti 
in goljufij ter po potrebi sodne postopke za izterjavo nepravilno plačanih ali porabljenih sredstev.

Revizorjeva odgovornost

6. Sodišče je odgovorno, da na podlagi svoje revizije Evropskemu parlamentu in Svetu predloži izjavo o zanesljivosti 
zaključnega računa ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij (7). 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 zaključni račun Agencije brez pomembno napačnih navedb in da so z njim povezane transakcije 
zakonite in pravilne.

7. 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, ki temelji na oceni 
tveganja pomembno napačne navedbe v zaključnem računu ter pomembne neskladnosti med z njim povezanimi 
transakcijami in 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 zaključnega računa, ter 
nadzorne in kontrolne sisteme, s katerimi se zagotavljata zakonitost in pravilnost z njim povezanih transakcij, da se 
pripravijo okoliščinam primerni revizijski postopki. Med revizijo se tudi ovrednotijo primernost računovodskih 
usmeritev, sprejemljivost računovodskih ocen in celotna predstavitev zaključnega računa. 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 (8).

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

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa

9. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni položaj 
na dan 31. decembra 2015 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 transakcij, povezanih z zaključnim računom

10. Po mnenju Sodišča so transakcije, povezane z zaključnim računom za proračunsko leto, ki se je končalo 
31. decembra 2015, v vseh pomembnih pogledih zakonite in pravilne.

11. Zaradi naslednjih pripomb mnenji Sodišča nista vprašljivi.
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(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 107 Delegirane uredbe (EU) št. 1271/2013.
(8) Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).



PRIPOMBI O ZAKONITOSTI IN PRAVILNOSTI TRANSAKCIJ

12. 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.

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

PRIPOMBI O UPRAVLJANJU PRORAČUNA

14. 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 milijonov EUR ali 87 %). Prenosi so se nanašali predvsem na obsežno pogodbo 
o razširitvi stavbe v Strasbourgu (4,6 milijona EUR) in na storitve, ki se zagotavljajo v okviru večletnih pogodb.

15. Še zmeraj niso bili sklenjeni sporazumi s pridruženimi schengenskimi 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 sporazumih z EU. 
Vendar pa doslej še ne prispevajo za dejavnosti v okviru naslova I in II (plače in drugi upravni odhodki) proračuna Agencije.

DRUGE PRIPOMBE

16. 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.

SPREMLJANJE UPOŠTEVANJA PRIPOMB IZ PREJŠNJIH LET

17. 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 13. septembra 2016.

Za Računsko sodišče

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

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 Opredmetena osnovna sredstva niso zavarovana, razen prostorov 
v Talinu, za katere obstaja požarno zavarovanje za več nevarnosti. zaključen

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 (1)

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) (2). 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).

se izvaja

2014

Od 6,6 milijona EUR odobrenih proračunskih sredstev za naslova 
I (odhodki za zaposlene) in II (upravni odhodki), za katera so bile 
sprejete obveznosti in ki so bila prenesena iz leta 2013 v leto 2014, 
je bilo 1,7 milijona EUR (26 %) leta 2014 razveljavljenih, kar kaže, 
da so bile potrebe v proračunu konec leta 2013 previsoko ocenjene.

ni relevantno
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Leto Pripomba Sodišča
Status popravljalnega ukrepa

(zaključen/se izvaja/neizveden/ni 
relevantno)

2014

Odobrena proračunska sredstva za naslov II (upravni odhodki), za 
katera so bile prevzete obveznosti in ki so bila prenesena v leto 
2015, v znesku 15 milijonov EUR ali 87 % so bila zelo visoka (2013: 
6 milijonov EUR ali 79 %). Ti prenosi so bili v glavnem posledica 
zapoznelih javnih naročil za dozidavo in prenovo prostorov 
Agencije v Strasbourgu. Prenosi odobrenih proračunskih sredstev 
za naslov III (operativni odhodki), za katera so bile prevzete 
obveznosti, v znesku 24,5 milijona EUR ali 85 % so bili prav tako 
visoki (za leto 2013 ni na voljo primerljivih podatkov), predvsem 
zaradi večletnih pogodb za vzdrževanje sistemov IT. Visoka stopnja 
razveljavljenih prenosov iz leta 2013 in velikost prenosov iz leta 
2014 v leto 2015 je v nasprotju s proračunskim načelom 
enoletnosti. Treba je uvesti zanesljive postopke za načrtovanje, 
izvrševanje in spremljanje.

ni relevantno

(1) Za dodatne informacije glej odstavek 15 odgovora Agencije.
(2) Na dan 31. decembra 2015 0,2 milijona EUR, kar je pod pragom pomembnosti.

1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/177



ODGOVOR AGENCIJE

14. Zadevna okvirna pogodba je bila dodeljena z javnim postopkom v skladu s pravili finančne uredbe Agencije. Čeprav 
ni obstajala nobena izrecna določba, da mora biti pogodbenik zavezan pravilom EU o javnem naročanju, specifikacije 
vključujejo obvezno zahtevo, da je treba storitve zagotoviti po najnižji ceni na trgu. Agencija ima pravico, da zahteva 
ponovno določitev cen, če na trgu najde nižjo ceno.

Agencija ne pozna pravne obveznosti, da lahko pogodbenikom določi poseben sklop pravil o javnem naročanju.

15. Agencija meni, da v smislu finančne uredbe in njenih pravil uporabe (tj. uradne uporabe vnaprej določenih izbirnih 
meril) pred začetkom postopka s pogajanji ni bil opravljen noben predizbor kandidatov. Razpis za prijavo interesa je bil 
uporabljen kot del raziskovanja možnosti na trgu dela in ne kot razpisni postopek. Rezultat raziskovanja možnosti na trgu 
je del dokumentacije, ki jo je odredbodajalec odobril pred objavo javnega razpisa.

16. Kot je Sodišče navedlo v primeru prenosov odobrenih proračunskih sredstev v naslednje proračunsko leto za 
obnovo prostorov v Strasbourgu, je bilo iz načrtovanega razporeda plačil razvidno, da bo treba prenesti precejšnja 
proračunska sredstva iz postavk C1 in C2. Te operacije je upravni odbor načrtoval in odobril.

Agencija se je izredno trudila, da bi z načrtovanjem in usklajevanjem preverila, da so vsi poslovni primeri prenosov 
nediferenciranih sredstev zares upravičeni, kar dokazuje strm padec razveljavljenih sredstev s 1 690 194,29 EUR, kar je 
pomenilo 25,53 % prenesenih odobrenih proračunskih sredstev, v letu 2014 na 457 590,48 EUR, kar pomeni 8,75 %, 
v letu 2015.

17. Agencija se strinja s pripombo in poudarja, da so bili sprejeti vsi zakonsko dovoljeni ukrepi, da bi lahko pridružene 
države finančno prispevale v njen proračun, vendar pa pri pogajanjih s pridruženimi državami sodeluje Evropska komisija 
in ne Agencija. Sporazume morajo še ratificirati nacionalni parlamenti teh držav.

18. Agencija tehnične zahteve določi po svojih najboljših močeh v času razpisa konkurenčnih javnih naročil ali 
v primeru, ko so pogajanja s trenutnim pogodbenikom neizogibna.

Zlasti v zvezi s sistemi upravljanja namreč dejavniki, nad katerimi Agencija nima nadzora, omejujejo možnost sistematične 
ponovne objave javnih natečajev. Med temi dejavniki so rastoče tehnične in pravne zahteve sistemov v primerjavi z objavo 
javnega razpisa, omejeno število osebja za izvedbo javnih razpisov, omejen čas pogodbenih zahtev, ki jih določijo 
operativne dejavnosti. 
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