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Seznam agencij in drugih organov EU, 
zajetih v to poročilo  

Kratica Polno ime 
 

Kratica Polno ime 

ACER 
Agencija Evropske unije za 
sodelovanje energetskih 
regulatorjev 

 

EMA 
Evropska agencija za 
zdravila 

Urad BEREC 

Agencija za podporo 
Organu evropskih 
regulatorjev za 
elektronske komunikacije 

 

EMCDDA 
Evropski center za 
spremljanje drog in 
zasvojenosti z drogami 

CdT 
Prevajalski center za 
organe Evropske unije 

 

EMSA 
Evropska agencija za 
pomorsko varnost 

Cedefop 
Evropski center za razvoj 
poklicnega usposabljanja 

 

ENISA 
Agencija Evropske unije za 
kibernetsko varnost 

CEPOL 

Agencija Evropske unije za 
usposabljanje na področju 
preprečevanja, odkrivanja 
in preiskovanja kaznivih 
dejanj 

 

EJT Evropsko javno tožilstvo 

Chafea 
Izvajalska agencija za 
potrošnike, zdravje, 
kmetijstvo in hrano 

 

ERA 
Agencija Evropske unije za 
železnice 

CINEA 
Evropska izvajalska 
agencija za podnebje, 
infrastrukturo in okolje  

ERCEA 
Izvajalska agencija 
Evropskega raziskovalnega 
sveta 

CPVO 
Urad Skupnosti za 
rastlinske sorte  

ESA 
Agencija za oskrbo 
Euratom 

EACEA 
Evropska izvajalska 
agencija za izobraževanje 
in kulturo  

ESMA 
Evropski organ za 
vrednostne papirje in trge 



8 

 

 

Kratica Polno ime 
 

Kratica Polno ime 

EASA 
Agencija Evropske unije za 
varnost v letalstvu  

ETF 
Evropska fundacija za 
usposabljanje 

EASO 
Evropski azilni podporni 
urad 

 

EUIPO 
Urad Evropske unije za 
intelektualno lastnino 

EBA Evropski bančni organ 

 

eu-LISA 

Agencija Evropske unije za 
operativno upravljanje 
obsežnih informacijskih 
sistemov s področja 
svobode, varnosti in 
pravice 

ECDC 
Evropski center za 
preprečevanje in 
obvladovanje bolezni 

 

EU-OSHA 
Evropska agencija za 
varnost in zdravje pri delu 

ECHA 
Evropska agencija za 
kemikalije 

 
Eurofound 

Evropska fundacija za 
izboljšanje življenjskih in 
delovnih razmer 

EEA 
Evropska agencija za 
okolje 

 

Eurojust 
Agencija Evropske unije za 
pravosodno sodelovanje v 
kazenskih zadevah 

EFCA 
Evropska agencija za 
nadzor ribištva 

 

Europol 

Agencija Evropske unije za 
sodelovanje na področju 
preprečevanja, odkrivanja 
in preiskovanja kaznivih 
dejanj 

EFSA 
Evropska agencija za 
varnost hrane  

EUSPA 
Agencija Evropske unije za 
vesoljski program 

EIGE 
Evropski inštitut za 
enakost spolov  

FRA 
Agencija Evropske unije za 
temeljne pravice 
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Kratica Polno ime 
 

Kratica Polno ime 

EIOPA 
Evropski organ za 
zavarovanja in poklicne 
pokojnine  

Frontex 
Evropska agencija za 
mejno in obalno stražo 

EISMEA 

Izvajalska agencija 
Evropskega sveta za 
inovacije ter za mala in 
srednja podjetja  

HaDEA 
Evropska izvajalska 
agencija za zdravje in 
digitalno tehnologijo 

EIT 
Evropski inštitut za 
inovacije in tehnologijo  

REA 
Evropska izvajalska 
agencija za raziskave 

ELA Evropski organ za delo  SRB Enotni odbor za reševanje 
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Agencije EU in revizija, ki jo je opravilo Sodišče 
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Uvod 
1.1. Evropsko računsko sodišče (v nadaljnjem besedilu: Sodišče) je zunanji revizor financ 
Evropske unije1. V tej funkciji deluje kot neodvisni varuh finančnih interesov državljanov EU, pri 
čemer pomaga izboljševati njeno finančno poslovodenje. Več informacij o delu Sodišča je 
mogoče najti v njegovih poročilih o dejavnostih, pregledih in mnenjih o novi ali spremenjeni 
zakonodaji EU ali drugih sklepih s posledicami za finančno poslovodenje2. 

1.2. V okviru teh pooblastil Sodišče letno preučuje zaključne račune in z njimi povezane 
prihodke in plačila za institucije, agencije ter druge organe EU. Njegova pooblastila ne zajemajo 
treh agencij, ki delujejo na področju obrambe (Evropska obrambna agencija, Inštitut Evropske 
unije za varnostne študije in Satelitski center Evropske unije), ki se financirajo s prispevki držav 
članic in jih revidirajo drugi neodvisni zunanji revizorji3. 

1.3. V tem poročilu so predstavljeni rezultati letne revizije agencij in drugih organov EU 
(skupaj imenovanih agencije) za proračunsko leto 2021 ter rezultati revizij, ki se nanašajo na 
agencije, ugotovljeni pri drugih nalogah, na primer pri pripravi posebnih revizij ali mnenj. 
Zaradi poenostavitve se v poročilu za poimenovanje agencij uporabljajo kratice njihovih 
celotnih imen, ki so v celoti navedene na seznamu na začetku poročila. Poročilo ima naslednjo 
strukturo: 

o v poglavju 1 so opisane agencije in narava revizij Sodišča, 

o v poglavju 2 so predstavljeni splošni rezultati letne revizije Sodišča, navedeni pa so tudi 
rezultati drugih revizij, ki se nanašajo na agencije, in tovrstna mnenja, 

o v poglavju 3 so za vsako od 44 agencij navedeni izjava o zanesljivosti, mnenja in opažanja 
Sodišča o zanesljivosti zaključnih računov agencij ter zakonitosti in pravilnosti z izkazi 
povezanih prihodkov in plačil, pa tudi zadeve in opažanja, zaradi katerih ta mnenja niso 
vprašljiva. 

                                                             
1 Členi 285 do 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije. 

2 Na voljo na spletišču Sodišča: www.eca.europa.eu. 

3 Pregled 01/2014: Vrzeli, prekrivanja in izzivi: panoramski pregled ureditev odgovornosti in 
javnega revidiranja v EU, odstavek 84. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:sl:PDF
http://www.eca.europa.eu/
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR14_01/QJ0214776SLC.pdf
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1.4. Na splošno so bili z revizijo agencij za proračunsko leto, ki se je končalo 
31. decembra 2021, ugotovljeni pozitivni rezultati, podobni tistim, o katerih je Sodišče 
poročalo že v prejšnjih letih. Z izjavami o zanesljivosti, izdanimi za vsako posamezno agencijo, 
je Sodišče dalo: 

o revizijska mnenja brez pridržkov o zanesljivosti zaključnih računov vseh agencij, 

o revizijska mnenja brez pridržkov o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z 
zaključnimi računi vseh agencij, 

o revizijska mnenja brez pridržkov o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnimi 
računi agencij, za vse agencije razen eu-LISA, za katero je Sodišče dalo mnenje s 
pridržkom. 

1.5. Kljub temu je Sodišče v odstavkih o poudarjanju zadev in drugih zadevah ter v 
opažanjih, zaradi katerih revizijska mnenja niso vprašljiva, za večino agencij poudarilo 
področja, na katerih so možne izboljšave.   
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Agencije EU 

Različne vrste agencij pomagajo EU pri oblikovanju in izvajanju 
politik EU 

1.6. Agencije EU so ločeni pravni subjekti, ustanovljeni z akti sekundarne zakonodaje zaradi 
izvajanja specifičnih tehničnih, znanstvenih ali upravljavskih nalog, ki institucijam EU pomagajo 
pri snovanju in izvajanju politik. Agencije imajo sedeže v različnih državah članicah in 
pomembno vplivajo na področja, ki so ključna za vsakodnevno življenje evropskih državljanov, 
kot so zdravje, varnost, zaščita, svoboda in pravosodje. 

1.7. Obstajajo tri vrste agencij EU: decentralizirane agencije, izvajalske agencije Komisije in 
drugi organi. Razlike med njimi so opisane v nadaljevanju (glej odstavke 1.8–1.10). 

Decentralizirane agencije obravnavajo specifične potrebe politik 

1.8. 33 decentraliziranih agencij4 ima pomembno vlogo pri pripravi in izvajanju politik EU, 
še zlasti tehničnih, znanstvenih, operativnih ali regulativnih nalog. Njihova vloga je 
obravnavanje specifičnih potreb politik ter krepitev evropskega sodelovanja z združitvijo 
tehničnega in specialističnega znanja iz EU in vlad držav članic. Ustanovljene so bile za 
nedoločen čas, in sicer z uredbami Sveta ali Evropskega parlamenta in Sveta. 

Izvajalske agencije Komisije izvajajo programe EU 

1.9. Sedem izvajalskih agencij Komisije5 opravlja izvršilne in operativne naloge v zvezi s 
programi EU, kot sta podpiranje deležnikov pri uresničevanju evropskega zelenega dogovora 
(CINEA) in vodenje nekaterih projektov programa Obzorje Evropa (REA). Ustanovljene so za 
omejeno obdobje (trenutno do 31. decembra 2028). 

                                                             
4 ACER, Urad BEREC, Cedefop, CdT, CEPOL, CPVO, EASA, EASO, EBA, ECDC, ECHA, EEA, EFCA, 

EFSA, EIGE, EIOPA, ELA, EMA, EMCDDA, EMSA, ENISA, ERA, ESMA, ETF, EUIPO, eu-LISA, EU-
OSHA, EUSPA, Eurofound, Eurojust, Europol, FRA, Frontex. 

5 CINEA, EACEA, EISMEA, ERCEA, HaDEA, REA in Chafea (ki je bila ukinjena 1. aprila 2021). 
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Drugi organi imajo posebne naloge 

1.10. Štirje drugi organi so EIT, EJT, ESA in SRB. EIT je neodvisen decentraliziran organ EU, 
ki združuje znanstvene, poslovne in izobraževalne vire za okrepitev inovacijskih zmogljivosti EU 
z zagotavljanjem financiranja z nepovratnimi sredstvi. EJT je neodvisen organ EU, ki preiskuje in 
sodno preganja kazniva dejanja v škodo proračuna EU. Naloga agencije ESA je uporabnikom v 
EU zagotoviti redno in pravično oskrbo z jedrskimi gorivi v skladu s Pogodbo Euratom. SRB je 
ključni organ enotnega mehanizma za reševanje v evropski bančni uniji. Njegova naloga je 
zagotoviti urejeno reševanje bank, ki propadajo ali bodo verjetno propadle, s čim manjšim 
učinkom na realni sektor in javne finance držav članic EU. Poleg tega poročila Sodišče vsako 
leto objavi tudi poročilo o pogojnih obveznostih SRB6. 

Nedavne spremembe 

1.11. Število agencij se je z leti povečalo. To poročilo zajema 44 agencij, kot je 
ponazorjeno na sliki 1.1, tri več kot poročilo za leto 2020. Tri nove agencije so: 

o Evropski organ za delo (ELA), ki je začel delovati 17. oktobra 2019 in je od 26. maja 2021 
finančno neodvisen, 

o Evropsko javno tožilstvo (EJT), ki je začelo delovati 1. junija 2021 in je od 24. junija 2021 
finančno neodvisno, 

o Evropska izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA), ki je bila 
ustanovljena 16. februarja 20217.  

1.12. Poročilo zajema tudi Izvajalsko agencijo za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano 
(Chafea). Chafea je 31. marca 2021 prenehala delovati, njene naloge pa so prevzele 
novoustanovljena HaDEA, Izvajalska agencija Evropskega sveta za inovacije ter za mala in 
srednja podjetja (EISMEA) in Evropska izvajalska agencija za raziskave (REA). 

                                                             
6 Glej poročilo Sodišča za proračunsko leto 2020. 

7 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/173 o ustanovitvi Evropske izvajalske agencije za 
podnebje, infrastrukturo in okolje, Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno 
tehnologijo, Evropske izvajalske agencije za raziskave, Izvajalske agencije Evropskega sveta 
za inovacije ter za mala in srednja podjetja, Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega 
sveta in Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_SL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
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1.13. Poleg tega je bil leta 2021 spremenjen mandat treh agencij, vključno s spremembo 
imena v dveh primerih: 

o Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT), ki je pred tem deloval pod istim 
imenom, 

o Agencija Evropske unije za vesoljski program (EUSPA), ki je prej delovala kot Agencija za 
evropski globalni satelitski navigacijski sistem (GSA), 

o Evropski azilni podporni urad (EASO), ki ga je leta 2022 nadomestila Agencija Evropske 
unije za azil (EUAA). 

1.14. Poleg tega je bil leta 2021 podaljšan mandat petih agencij, vključno s spremembo 
imena v štirih primerih: 

o Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje, ki je prej delovala kot 
Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (INEA), 

o Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo (EACEA), ki je prej delovala kot 
Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA), 

o Izvajalska agencija Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja (EISMEA), 
ki je prej delovala kot Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (EASME), 

o Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta (ERCEA), ki je prej delovala pod istim 
imenom, 

o Evropska izvajalska agencija za raziskave (REA), ki je prej delovala kot Izvajalska agencija 
za raziskave (REA). 
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Slika 1.1 – Časovnica ustanovitev in prenehanja delovanja agencij ter 
njihov razvoj 

 
Opomba: Leto, navedeno na sliki, se nanaša na leto, v katerem je začel veljati ustanovni akt agencije (ali 
njene predhodnice). 

Vir: Evropsko računsko sodišče 

1 agencija1958

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

ESA

Cedefop, Eurofound

EEA, ETF

EMA, EMCDDA
CdT, CPVO, EUIPO, EU-OSHA

EASA, EFSA, EMSA, Eurojust
EISMEA

ECDC, ENISA, ERA, EUSPA, Frontex
Cepol, EFCA, Chafea

ECHA, EIGE, CINEA, EACEA
FRA, REA

EIT, ERCEA
ACER, Urad BEREC, Europol

EASA, EBA, EIOPA, ESMA
eu-LISA

SRB

EJT

ELA

HaDEA

Drugi organi
Decentralizirane agencije
Izvajalske agencije
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1.15. Ker Chafea ne obstaja več, imajo zdaj vse izvajalske agencije Komisije sedež v 
Bruslju. Decentralizirane agencije in drugi organi so v različnih državah članicah po vsej EU, kot 
je ponazorjeno na sliki 1.2. O njihovem sedežu odloča Svet ali pa Svet in Evropski parlament 
skupaj.  

Slika 1.2 – Sedeži agencij po državah članicah 

 
Opomba: Za neposredno povezavo na izjave o zanesljivosti za posamezne agencije, kliknite na njeno ime 
na diagramu. 

Vir: Evropsko računsko sodišče 

1.16. Kot je ponazorjeno na sliki 1.3, agencije EU delujejo na številnih različnih področjih, 
in sicer v partnerstvu z generalnimi direktorati Komisije in skladno z njihovimi navodili. 

Danska 
EEA 

Švedska 
ECDC 

Litva 
EIGE 

Latvija 
Urad BEREC 

Finska 
ECHA 

Estonija 
eu-LISA 

Poljska 
Frontex 

Češka 
EUSPA 
Avstrija 
FRA 

Slovaška 
ELA 
Madžarska 
CEPOL, EIT 

Romunija 
– 

Bolgarija 
– 

Ciper 
– 

Španija 
EFCA, EUIPO, 

EU-OSHA 

Italija 
EFSA, ETF 

Slovenija 
ACER 

Malta 
EASO 

Hrvaška 
– 

Grčija 
Cedefop, 

ENISA 

Nemčija 
EASA, EIOPA 

Nizozemska 
EMA, Eurojust, 

Europol 
Irska 

Eurofound 

Belgija 
EACEA, EISMEA, 

ERCEA, CINEA, 
 REA, SRB, 

HaDEA 
Luksemburg 
CdT, Chafea, 

EJT, ESA 
Francija 

CPVO, EBA, 
 ERA, ESMA 

Portugalska 
EMCDDA, 

 EMSA 
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Slika 1.3 – Agencije EU zajemajo najrazličnejše teme 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi informacij Komisije 

Partnerski 
GD Agencija

DGT

GD MARE

GD ENER

GD ENV

GD CLIMA

DG SANTE

GD CONNECT

GD ECHO

GD HOME

GD RTD

GD GROW

GD EAC

GD DEFIS

GD AGRI

GD MOVE

GD JUST

GD EMPL

GD FISMA

CdT
EFCA
ACER
ESA – EURATOM
EEA
CPVO
ECDC
EFSA
EMA
EISMEA
ECHA
Urad BEREC
ENISA
CINEA
EACEA
CEPOL
EASO
EMCDDA
eu-LISA
Europol
Frontex
HaDEA
REA
ERCEA
Chafea
EUIPO
EIT
EUSPA
EASA
EMSA
ERA
EIGE
EJT
Eurojust
FRA
Cedefop
ELA
ETF
EU-OSHA
Eurofound
EBA
EIOPA
ESMA
SRB

11 10 9 9 7 6 5 5 5 4 4 4 3
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Agencije se financirajo iz različnih virov in v okviru različnih 
razdelkov večletnega finančnega okvira 

1.17. Skupni proračun vseh agencij (razen SRB) je leta 2021 znašal 4,1 milijarde EUR (2020: 
3,7 milijarde EUR). To pomeni 2,5 % splošnega proračuna EU za leto 2021 (2020: 2,3 %), kot je 
ponazorjeno na sliki 1.4. 

1.18. Proračun SRB je leta 2021 znašal 9,7 milijarde EUR (2020: 8,1 milijarde EUR). 
Sestavljajo ga prispevki bank, namenjeni ustanovitvi enotnega sklada za reševanje 
(9,6 milijarde EUR) in financiranju upravnih odhodkov SRB (119 milijonov EUR). 

1.19. Proračuni decentraliziranih agencij in drugih organov zajemajo odhodke za 
uslužbence ter upravne odhodke in odhodke iz poslovanja. Izvajalske agencije izvajajo 
programe, ki se financirajo iz proračuna Komisije. Njihovi proračuni, ki so v letu 2021 znašali 
326 milijonov EUR (2020: 273 milijonov EUR), krijejo le njihove odhodke za zaposlene in 
upravne odhodke. Znesek (odobritve plačil), ki so ga izvajalske agencije v letu 2021 porabile za 
izvajanje programov v imenu Komisije, znaša 13,1 milijarde EUR (2020: 14,9 milijarde EUR). 
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Slika 1.4 – Viri financiranja agencij za leto 2021 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko 
leto 2021, zaključnega računa Evropske unije za leto 2021 in letnih poročil o dejavnostih izvajalskih 
agencij za leto 2021 

1.20. Večina agencij, vključno z vsemi izvajalskimi agencijami, se skoraj v celoti financira iz 
splošnega proračuna EU. Druge se v celoti ali delno financirajo s pristojbinami in taksami iz 
industrijskih panog ter z neposrednimi prispevki držav, ki sodelujejo pri njihovih dejavnostih. 
Na sliki 1.5 je razčlenitev proračunov agencij po viru prihodkov. 

v milijardah EUR

168,0
Splošni proračun EU

13,1
Proračun za 
poslovanje 
izvajalskih 

agencij

2,8
Subvencije/prispevki EU 
(Komisije)

0,9
Pristojbine, takse in 
prispevki nacionalnih 
nadzornih organov

9,7

Skupni 
proračun 

SRB
0,4
Drugi 
prihodki

0,04
Namenski 

prejemki

Skupni proračun agencij:

13,8

8 % 
proračuna EU

14 % 
upravnih odhodkov 

institucij in organov EU

4,1
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Slika 1.5 – Proračuni agencij za leto 2021 po viru prihodkov 

 
* Zaključni račun EUSPA za leto 2021 predstavlja končni proračun v višini 44,1 milijona EUR, dejanski 
prihodki pa so znašali 1,8 milijarde EUR. To razliko je mogoče pojasniti z operativnimi dejavnostmi, ki se 
financirajo z namenskimi prejemki, ki so vključeni v odobreni proračun kot zaznamek pro memoria. 

Opomba: ostali razni prihodki ali proračunske rezerve niso vključene. 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi zaključnih računov agencij za leto 2021 

Agencije, razvrščene 
po skupnem obsegu 
dohodkov 
(v milijonih EUR)

Prispevki iz splošnega 
proračuna EU

≈ 2 769

Prihodki, ki jih je 
Komisija dodelila 
za delegirane naloge 

≈ 42

Pristojbine, takse in 
prispevki nacionalnih 
nadzornih organov 

≈ 957

Prispevki kreditnih 
institucij za enotni 
sklad za reševanje 
in SRB 

≈ 9 693

Financirane 
iz proračuna EU 

Delno 
samofinancirane

V celoti 
samofinancirane

Frontex499,6

EIT397,9

eu-LISA263,9

Europol174,4
ECDC166,0
EASO142,1
EFSA117,1
EMSA105,3
REA88,5
EEA58,8
ERCEA55,4
EACEA53,7
CINEA45,3
EISMEA45,2
EUSPA*44,1
Eurojust43,8
HaDEA27,0
EJT26,3
FRA24,7
ELA22,4
ENISA22,2
EFCA21,6
Eurofound21,6
ETF21,0
EMCDDA18,2
Cedefop18,0
EU-OSHA15,6
Chafea11,1
CEPOL9,8
EIGE8,7
Urad BEREC7,3
ESA0,2

EMA376,6
EASA148,7
ECHA108,3
ESMA58,0
EBA48,2
ERA30,2
ACER23,0
EIOPA20,3

SRB9 693,3

EUIPO312,4
CdT48,4
CPVO18,9
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1.21. Na sliki 1.6 so prikazani proračuni agencij za leto 2021. Razčlenjeni so po vrstah 
odhodkov (Naslov I – Stroški za zaposlene, Naslov II – Upravni odhodki in Naslov III – Odhodki 
iz poslovanja, skupaj z drugimi uporabljenimi naslovi), ne po dejavnostih. Večina agencij ne 
izvaja obsežnih operativnih programov porabe, temveč opravlja tehnične, znanstvene ali 
regulativne naloge. Zato je večina njihovih proračunov sestavljena pretežno iz odhodkov za 
zaposlene in upravnih odhodkov. Na splošno proračuni agencij za zaposlene in upravo 
pomenijo približno 14 % skupnih odobritev plačil, ki so na voljo za razdelek 7 večletnega 
finančnega okvira – Evropska javna uprava. Za Komisijo ta odstotek znaša 47 %, za Parlament 
18 %, za ESZD 9 % in za Svet 5 %. 
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Slika 1.6 – Odhodki agencij v letu 2021 po proračunskih naslovih 

 
* Zaključni račun EUSPA za leto 2021 predstavlja končni proračun v višini 44,1 milijona EUR, dejanski 
prihodki pa so znašali 1,8 milijarde EUR. To razliko je mogoče pojasniti z operativnimi dejavnostmi, ki se 
financirajo z namenskimi prejemki, ki so vključeni v odobreni proračun kot zaznamek pro memoria. 

** Podatek za SRB je sestavljen iz dveh delov: dela I s 119 milijoni EUR za upravljanje SRB in dela II z 
9 574 milijoni EUR za sklad. Rezerve ne vključuje. 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi zaključnih računov agencij za leto 2021 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

CINEA
ERCEA
EISMEA
REA
HaDEA
EACEA
ETF
ERA
Chafea
EIOPA
ECHA
Eurofound
ESMA
EBA
EUSPA*
Cedefop
EMCDDA
Europol
FRA
Eurojust
Urad BEREC
CdT
ACER
EASA
EEA
CEPOL
ENISA
EFSA
EIGE
EU-OSHA
CPVO
EFCA
EMA
EJT
ELA
EMSA
EASO
EUIPO
ECDC
Frontex
eu-LISA
ESA
EIT
SRB**

45,3
55,4

45,2
88,5

27,0
53,7

21,0
30,9

11,1
32,8

111,1
21,8

58,7
49,1
44,1

18,5
19,0

178,3
24,9

43,8
7,3

53,0
23,6

203,8
64,9

9,8
23,5

120,2
8,7
16,1
19,3
21,6

379,2
26,3
22,4

105,8
152,7

534,1
168,1

535,2
267,7

0,2
397,9

9 693,3

Naslov I
(Stroški za 
zaposlene)

Naslov II
(Upravni 
odhodki)

Naslov III 
in drugi
(Odhodki iz 
poslovanja)

Skupni proračun (v milijonih EUR)
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1.22. Na sliki 1.7 je prikazano število uslužbencev po agencijah konec leta 2021. Agencije 
so skupaj zaposlovale 14 431 uslužbencev (2020: 12 881). Število uslužbencev zajema dejansko 
število delovnih mest, ki so jih 31. decembra 2021 zasedali stalni uradniki, začasni in pogodbeni 
uslužbenci ter napoteni nacionalni strokovnjaki. Na podlagi načrtov delovnih mest, odobrenih v 
splošnem proračunu EU, dela v agencijah približno 17 % vseh uslužbencev EU. Na Komisiji jih 
dela 50 %, v Parlamentu 14 %, na Svetu 6 % in v ESZD 4 %. 

Slika 1.7 – Število zaposlenih po agencijah konec leta 2021 

 
Vir: podatke je zbralo Evropsko računsko sodišče. 

Drugi organi

Decentralizirane agencije
Izvajalske agencije

Frontex
EUIPO
Europol
EMA
REA
EASA
ECHA
EFSA
ERCEA
CINEA
EACEA
EASO
SRB
EISMEA
HaDEA
ECDC
eu-LISA
ESMA
EMSA
Eurojust
EUSPA
EEA
EBA
CdT
ERA
EIOPA
ETF
EJT
EMCDDA
Cedefop
ACER
ENISA
FRA
Eurofound
CEPOL
ELA
EFCA
Chafea
EU-OSHA
EIT
CPVO
Urad BEREC
EIGE
ESA

1 554
1 166

979
878

866
729

575
516

500
474

454
423

399
370

324
311
310
308

273
254

242
230
222

205
188
187

130
122

110
108
106
106

101
96
95
84
80
76

64
64

49
45
42

16

Število 
uslužbencev 
agencij kot 
delež vseh 

uslužbencev EU 
v letu 2021:

17 %
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1.23. Prispevki iz splošnega proračuna EU v višini 2,8 milijarde EUR se financirajo v okviru 
različnih razdelkov večletnega finančnega okvira, kot je ponazorjeno na sliki 1.8. 

Slika 1.8 – Agencije, ki se financirajo v okviru posameznih razdelkov 
večletnega finančnega okvira splošnega proračuna EU 

 
* ECHA se večinoma financira iz razdelka 1 večletnega finančnega okvira, delno pa tudi iz razdelka 3 
večletnega finančnega okvira. 

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi zaključnih računov agencij za leto 2021 

Ureditve na področju proračuna in podeljevanja razrešnic so 
podobne za vse agencije razen EUIPO, CPVO in SRB 

1.24. Za letne postopke v zvezi s proračunom in razrešnicami večine decentraliziranih 
agencij in drugih organov ter vseh izvajalskih agencij Komisije sta odgovorna Evropski 
parlament in Svet. Časovni načrt postopka za podelitev razrešnice je prikazan na sliki 1.9. 

(v milijonih EUR)

2 769,6

1 025,7 576,2 66,4 905,7 195,4 0,2
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večletnega 
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okvira
Naravni viri 
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Razdelek 4 
večletnega 
finančnega 

okvira
Migracije 

in upravljanje meja

Razdelek 5 
večletnega 
finančnega 

okvira
Varnost 

in obramba

Razdelek 7 
večletnega 
finančnega 

okvira
Evropska 

javna uprava
ACER

Urad BEREC
EASA 
EBA

ECHA*
EIOPA 

EIT
EMSA
ENISA

ERA
ESMA

EUSPA
Chafea
HaDEA
EISMEA
ERCEA
CINEA

REA

Cedefop
ECDC
EFSA
EIGE
EMA
ETF

EU-OSHA
Eurofound

Eurojust
FRA
EJT
ELA

EACEA

EEA
EFCA

EASO
eu-LISA
Frontex

CEPOL
EMCDDA
Europol

ESA
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Slika 1.9 – Postopek za podelitev razrešnice za večino agencij 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

1.25. Za dve decentralizirani agenciji, ki se v celoti financirata sami (CPVO in EUIPO), 
postopke v zvezi s proračunom in razrešnicami opravita upravni odbor oziroma proračunski 
odbor, ne pa Evropski parlament in Svet8. Podobno je za letni proračunski postopek in 
postopek razrešnice SRB odgovoren izključno njegov odbor. 

Mreža agencij EU omogoča sodelovanje med agencijami in 
komuniciranje z deležniki 

1.26. Agencije so ustanovile mrežo agencij EU kot platformo za sodelovanje med 
agencijami, da bi se okrepila njihova prepoznavnost ter opredelili in spodbujali izboljšanje 
učinkovitosti ter ukrepi z jasno dodano vrednostjo EU. Z ustanovitvijo mreže je bila prepoznana 
potreba po tem, da bi agencije bolj usklajeno komunicirale s svojimi deležniki in splošno 
javnostjo o skupnih zadevah. Mreža je osrednja točka za zbiranje in razširjanje informacij med 
vsemi agencijami. Leta 2015 je potrdila svojo prvo večletno strategijo, vključno s prioritetami, 
ki se izvajajo v letnih delovnih programih, v katerih se določijo njene dejavnosti in cilji. Leta 

                                                             
8 Pregled 01/2014: Vrzeli, prekrivanja in izzivi: panoramski pregled ureditev odgovornosti in 

javnega revidiranja v EU, odstavek 84. 

do 1. julija
leta n+1

Agencije sprejmejo 
svoje končne 

zaključne račune.

med decembrom 
leta n+1 in koncem 
januarja leta n+2

Zaslišanja direktorjev agencij EU v 
odboru EP za proračunski nadzor 

in odboru Sveta za proračun

do konca marca
leta n+2

Sprejetje poročil EP na 
plenarnem zasedanju –

EP se odloči, ali se 
razrešnica podeli ali se 
njena podelitev preloži.

do 15. novembra leta n+1 
Sodišče posreduje svoje letno 

poročilo o agencijah EU, 
vključno z izjavo o zanesljivosti, 

Evropskemu parlamentu 
in Svetu.

do sredine februarja
leta n+2  

Svet sprejme priporočila 
o razrešnici in jih 

posreduje EP.

do 1. marca
leta n+1 

Agencije posredujejo 
svoje začasne 

zaključne račune 
Sodišču.

do 1. junija
leta n+1 

Sodišče sprejme 
predhodna opažanja 

o agencijah.

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR14_01/QJ0214776SLC.pdf
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2020 je sprejela svojo drugo večletno strategijo (za obdobje 2021–2027)9, v kateri je bila 
upoštevana politična in strateška usmeritev Komisije. Ta strategija ima dva stebra:  

o mreža kot vzor za upravno odličnost in 

o mreža kot dobro uveljavljen institucionalni partner. 

1.27. Mreži vsako leto predseduje druga agencija, izmenjujejo pa se po načelu rotacije. 
Dvakrat na leto potekajo plenarni sestanki, ki jih usklajuje skupni podporni urad. Obstaja deset 
tematskih podmrež (glej sliko 1.10). Podmreže sodelujejo z drugimi institucijami EU, ki so tudi 
lahko članice podmrež. Sodišče dejavno sodeluje na nekaterih plenarnih sestankih in sestankih 
podmrež, in sicer tako, da posreduje dobro prakso in zagotavlja informacije o revizijskih 
procesih in rezultatih. 

Slika 1.10 – Skupni podporni urad mreže in njene podmreže 

 
Vir: mreža agencij EU 

1.28. Vidik deljenja storitev in strokovnega znanja je v središču dela mreže in obeh 
večletnih strategij. Primeri sodelovanja so npr. deljenje storitev na področju vnovične 
vzpostavitve delovanja po nepredvidljivih dogodkih, računovodenja, skupnega javnega 
naročanja, zadev v zvezi s COVID-19 in varstva podatkov. 

  

                                                             
9 2021-2027 Strategy for the EU Agencies Network, Bruselj, 9. november 2020. 

Skupni podporni urad 
mreže agencij EU

Mreža za
bolj smotrno delovanje

Mreža za 
ozelenitev

Mreža uradnikov agencij
za javno naročanje

Mreža vodij
komuniciranja in informiranja

Mreža agencij EU
za znanstveno svetovanje

Svetovalni odbor
za informacijsko 
in komunikacijsko tehnologijo

Medagencijska 
mreža računovodij

Medagencijska mreža
za pritožbeni postopek

Evropske agencije,
ki prejemajo pristojbine

Medagencijska
pravna mreža

https://euagencies.eu/sites/default/files/euan_strategy_2021-2027.pdf
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Revizija Sodišča 

Sodišče za vsako agencijo izda izjavo o zanesljivosti 

1.29. Sodišče je skladno s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije revidiralo: 

o zaključne račune vseh 44 agencij, ki ga sestavljajo računovodski izkazi (tj. bilanca stanja, 
izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz sprememb čistih sredstev ter povzetek 
pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila) in poročila o izvrševanju 
proračuna (ki združujejo vse proračunske operacije in pojasnila) za proračunsko leto, ki se 
je končalo 31. decembra 2021, ter 

o zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih s temi zaključnimi računi. 

1.30. Sodišče na podlagi rezultatov svoje revizije Evropskemu parlamentu in Svetu ali 
drugemu organu za razrešnico (glej odstavek 1.24) za vsako agencijo da izjavo o zanesljivosti v 
zvezi z zanesljivostjo zaključnega računa agencije ter zakonitostjo in pravilnostjo z izkazi 
povezanih transakcij. Kadar je primerno, izjavo o zanesljivosti dopolni s pomembnimi 
revizijskimi opažanji. 

1.31. Sodišče tudi izvaja revizije, objavlja posebna poročila in izdaja mnenja o specifičnih 
temah. Nekatera od njih zadevajo agencije EU. Za seznam posebnih poročil Sodišča, ki se 
nanašajo na agencije in so bila objavljena med 1. januarjem 2021 in 30. junijem 2022, glej 
sliko 2.12. 

Revizijski pristop Sodišča temelji na oceni ključnih tveganj 

1.32. Revizija Sodišča je zasnovana tako, da obravnava ugotovljena ključna tveganja, ki 
temeljijo na rezultatih revizij Sodišča iz prejšnjih let. Revizija za proračunsko leto 2021 je bila 
izvedena na podlagi analize tveganja, ki jo je opravilo Sodišče in je povzeta na sliki 1.11. 
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Slika 1.11 – Ocena ključnih tveganj 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

Zanesljivost 
zaključnih 
računov 
agencij 

Zanesljivost zaključnih računov agencij se ugotovi z uporabo 
računovodskih pravil, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta 
pravila temeljijo na mednarodno sprejetih računovodskih 
standardih za javni sektor. V preteklosti je Sodišče odkrilo malo 
pomembnih napak v zaključnih računih agencij.

Zakonitost 
in pravilnost 
prihodkov 

Tveganje, povezano z zakonitostjo in pravilnostjo prihodkov, je na 
splošno majhno.
Nekatere agencije se deloma ali v celoti samofinancirajo. V teh 
primerih so v posebnih uredbah določeni zaračunavanje in zbiranje 
pristojbin za storitve ter drugi proračunski prihodki. Stopnja 
tveganja za zakonitost prihodkov teh agencij je srednje visoka. 

Zakonitost 
in pravilnost 
plačil 
(odhodki)
Tveganje je na 
splošno srednje 
veliko, vendar se 
razlikuje

Naslov I – odhodki za zaposlene
Plače upravlja v glavnem služba PMO na Komisiji, ki jo Sodišče 
redno revidira.

Naslov II – upravni odhodki
Agencijam ne uspe vedno doseči zadovoljivih ravni 
transparentnosti in stroškovne učinkovitosti pri razpisih s 
kompleksnimi pravili in postopki javnega naročanja.

Naslov III – odhodki iz poslovanja
Stopnja tveganja za odhodke iz poslovanja se med agencijami 
razlikuje, zaradi česar se celotni razpon stopenj tveganja giba 
od nizke do visoke stopnje. Stopnja tveganja je odvisna od 
specifične vrste odhodkov iz poslovanja, ki nastanejo za vsako 
agencijo. Na splošno so tveganja podobna tveganjem pri 
naslovu II, vendar so zneski veliko višji.

Tveganja za 
dobro finančno 
poslovodenje 

Večina problemov, ki jih je Sodišče ugotovilo, je zadevala postopke 
javnega naročanja, v katerih ni bilo zagotovljeno doseganje 
najboljše možne stroškovne učinkovitosti.

Upravljanje 
proračuna 

Pri prejšnjih revizijah so bili odkriti veliki prenosi odobritev, za katere 
so bile prevzete obveznosti. Vendar so bili ti običajno utemeljeni z 
večletno naravo operacij ali pa so bili posledica dejavnikov, na katere 
agencije niso imele vpliva. 

VELIKO tveganje

SREDNJE veliko tveganje

MAJHNO tveganje
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Druga tveganja 

1.33. Pandemija COVID-19 je vplivala na delo Sodišča, saj zaradi omejitev potovanj in 
ureditev dela na daljavo ni moglo izvesti pregledov na kraju samem, pridobiti izvirnikov 
dokumentov ter opraviti razgovorov z uslužbenci agencij s fizično prisotnostjo. Večino svojega 
dela je zato opravilo s pregledi dokumentacije in razgovori na daljavo. Ker pregledi na kraju 
samem niso bili izvedeni, se sicer lahko poveča tveganje pri odkrivanju, vendar je Sodišče z 
dokazi, ki jih je pridobilo od agencij, lahko dokončalo svoje delo in prišlo do smiselnih 
zaključkov. 

Sodišče uporablja delo drugih revizorjev 

1.34. Sodišče se pri svojem delu v zvezi z agencijami, kadar je to primerno, opira na delo 
drugih revizorjev, zlasti pri svojem delu v zvezi z zanesljivostjo zaključnega računa EU. 
Računovodske izkaze 34 decentraliziranih agencij in drugih organov – tj. vseh razen CPVO, 
EUIPO in ESA – revidirajo zunanja revizijska podjetja. Sodišče v skladu z revizijskimi standardi 
uporabi rezultate teh revizij, potem ko preuči neodvisnost in objektivnost revizorjev ter njihovo 
strokovno usposobljenost in ko preveri obseg in kakovost njihovega dela. Toda vsa revizijska 
mnenja v tem poročilu so mnenja Sodišče, ki je zanje v celoti odgovorno. 

Sodišče o domnevnih goljufijah poroča zadevnima organoma 
EU: OLAF in EJT 

1.35. Sodišče v zadevah, povezanih z domnevnimi goljufijami in drugimi nezakonitimi 
dejavnostmi zoper finančne interese EU, sodeluje z Evropskim uradom za boj proti goljufijam 
(urad OLAF), v zadevah, povezanih z domnevnimi kaznivimi dejanji zoper finančne interese EU, 
pa z EJT. Urad OLAF ali EJT obvesti o vsaki sumljivi zadevi, ki jo odkrije pri svojem revizijskem 
delu, čeprav njegove revizije niso zasnovane tako, da bi Sodišče posebej iskalo goljufije. 

Digitalizacija revizijskih postopkov na Sodišču se nadaljuje 

1.36. Digitalizacija lahko izboljša uspešnost in učinkovitost revizij. To se lahko doseže tako, 
da se revizijske preglede, ki temeljijo na statističnem vzorčenju, nadomesti z revizijskimi 
pregledi, ki temeljijo na celotnih populacijah. Tako se revizorji lahko osredotočijo na 
potencialno problematične primere, ki so z avtomatiziranimi pregledi, opravljenimi na celotni 
populaciji, opredeljeni kot izjeme. Poleg tega lahko z analitiko podatkov, vključno s 
preučevanjem vzorcev in trendov ter prepoznavanjem nenavadnih transakcij, preizkusijo 
verodostojnost sporočenih informacij. Na sliki 1.12 so ponazorjene glavne koristi digitalne 
revizije v kontekstu EU. Kratkoročno je glavna korist večje zagotovilo, dolgoročneje, ko bo 
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dosežena ekonomija obsega, pa digitalizacija prinaša tudi možnost prihranka časa. Toda na 
začetku digitalizacija revizijskih postopkov običajno zahteva znatno časovno naložbo. 

Slika 1.12 – Ključne koristi digitaliziranih revizijskih postopkov 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

1.37. Digitalne revizijske tehnike sicer lahko prinesejo znatne prihranke, če se izvajajo v 
velikem obsegu, vendar morajo revizorji kljub temu opraviti dodatne analize. Znaten del 
revizije je namreč strokovna presoja. K njej lahko prispeva tehnologija, vendar je vedno 
odvisna od znanja in izkušenj revizorja. Poleg tega številni revizijski postopki zaradi svoje 
narave in tega, kako so informacijski sistemi revidirancev vzpostavljeni, ne morejo biti 
avtomatizirani, vsaj ne v celoti. 

1.38. Kot je bilo navedeno v poročilih iz prejšnjih let10, je Sodišče opredelilo letno revizijo 
agencij EU kot priložnost, da preizkusi potencial avtomatiziranih revizijskih postopkov. Revizija 
agencij obsega približno 200 revizijskih postopkov na področjih, kot so plačila, plače, javna 
naročila, proračun, zaposlovanje in zaključni računi. Kot je prikazano v tabeli 1.1, jih je Sodišče 
vsaj delno avtomatiziralo približno desetino. Uporabo postopkov v zvezi s plačami in 
pridobivanjem podatkov je razširilo na vse agencije. Preizkušanje zakonitosti in pravilnosti 
obveznosti in plačil ter zanesljivosti zaključnih računov, ki ga je opravilo Sodišče, je še vedno 
zajemalo le izvajalske agencije EU, saj so te imele dovolj podobno okolje IT. 

                                                             
10 Odstavki 2.34–2.41 Letnega poročila o agencijah EU za proračunsko leto 2019. 

S standardizacijo in avtomatizacijo razmeroma enostavnih revizijskih postopkov se 
preprečijo človeške napake.

Revizorji se osredotočajo na bolj zapletene, analitične revizijske 
postopke.

Večja hitrost obdelave in potencialni prihranek časa zaradi 
ekonomije obsega.

Večje zagotovilo za vodstvo in deležnike, ki se doseže s testiranjem celotne 
populacije.

Manj moteč revizijski proces, ki se nadaljuje vse leto in v realnem času.

Večja transparentnost in odgovornost pri uporabi sredstev EU.

Koristi za revizorja

Koristi za revidiranca

Koristi za državljane

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_SL.pdf
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Tabela 1.1 – Pregled digitalnih revizijskih postopkov, ki jih uporablja 
Sodišče 

Digitalni revizijski 
postopek 

Razvoj dogodkov 
leta 2021 Zajete agencije 

Šest digitalnih revizijskih 
postopkov za preizkušanje 
zakonitosti in pravilnosti 
obveznosti in plačil na 
podlagi celotne populacije 

enak obseg kot prejšnje leto samo izvajalske agencije 

deset analitičnih postopkov 
v zvezi s plačami 

obseg razširjen na 
decentralizirane agencije in 
druge organe 

vse agencije EU 

pet digitalnih revizijskih 
postopkov za zanesljivost 
zaključnih računov 

izpopolnjen revizijski 
preizkus za zmanjšanje 
števila izjem, ki so večinoma 
povezane z uskladitvijo 
bruto bilance in ustreznih 
evidenc 

samo izvajalske agencije 

avtomatizirani postopki 
pridobivanja za pridobivanje 
informacij iz finančnih 
informacijskih sistemov 
revidirancev 

obseg razširjen na 
decentralizirane agencije in 
druge organe 

vse agencije EU  

Vir: Evropsko računsko sodišče 

1.39. Z izvedenimi avtomatiziranimi postopki so bili uspešno doseženi naslednji rezultati: 

o zaradi digitaliziranih postopkov v zvezi z zakonitostjo in pravilnostjo obveznosti, plačil in 
plač ter zanesljivostjo zaključnih računov je bilo mogoče v zelo kratkem času opraviti 
preizkušanje celotne populacije. Ti avtomatizirani postopki so prispevali k izboljšanju 
ravni zagotovila ter kakovosti in učinkovitosti revizije Sodišča, 

o zaradi avtomatiziranih analitičnih postopkov so imeli revizorji na voljo interaktivno orodje 
za ugotavljanje vzorcev in trendov ter za preiskovanje neobičajnih transakcij. Sistem 
samodejno ustvari grafična poročila, ki revizorjem omogočajo, da take vzorce vidijo in 
pretehtajo, ali je treba nadalje preučiti podrobnosti v zvezi z njimi, 

o zaradi avtomatiziranih postopkov je Sodišče lahko napake odkrilo pri predstavitvi 
začasnih letnih računovodskih izkazov in jih že pred predložitvijo končnega zaključnega 
računa označilo za popravke, 

o avtomatizirano pridobivanje velike količine podporne dokumentacije je bilo samodejno 
organizirano tako, da je bilo na voljo revizorjem, kar je prihranilo veliko časa in truda. 
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1.40. Sodišče namerava preučiti možnosti za razširitev uporabe digitalnih revizijskih tehnik 
na druga področja in vse agencije. Vendar se pri tem srečuje z resnimi ovirami, saj, kot je 
prikazano na sliki 1.13, še vedno obstajajo vrzeli pri uporabi standardiziranih orodij IT, zlasti v 
decentraliziranih agencijah. Poleg tega je Sodišče kljub temu, da imajo nekatere agencije enake 
sisteme IT, ugotovilo razlike pri tem, kako uporabljajo nekatere funkcije teh orodij. To 
pomanjkanje usklajenosti je še en dejavnik, ki ovira možnosti za razširitev uporabe digitalnih 
revizijskih postopkov. 

Slika 1.13 – Razlike pri uporabi standardiziranih orodij IT ostajajo, zlasti v 
decentraliziranih agencijah 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi informacij, ki so jih predložile agencije 

1.41. Sodišče je za leto 2022 začelo izvajati pilotni projekt za digitalizacijo vidikov revizije 
javnega naročanja agencij EU. Projekt temelji na programu e-javno naročanje, imenovanem 
eProcurement, ki ga je Komisija predstavila maja 2017. E-javno naročanje je trenutno še v 
pripravi, vendar bo sčasoma uvedeno za vse službe Komisije ter druge institucije in organe EU 
(vključno z agencijami EU). Zajemalo bo celoten postopek javnega naročanja, od začetka do 
konca, ter naj bi bilo popolnoma integrirana, avtomatizirana in brezpapirna rešitev. Sodišče 
pozorno spremlja tudi dogajanje v zvezi z razvojem in uvedbo platforme SUMMA, novega 
sistema za računovodstvo, finance in pripravo proračuna, ki naj bi do leta 2025 nadomestil 
ABAC, finančno platformo za organizacije, ki se zdaj uporablja. Leta 2022 so tri agencije EU – 
CINEA, ERA in Eurojust – uvedle platformo SUMMA kot pilotni projekt.

e-javno naročanje

Finančna, računovodska in poročevalska orodja

Decentralizirane agencije in 
drugi organi (skupno 37)

Izvajalske agencije 
(skupno 6)

e-priprava

e-zahtevek

e-oddaja ponudb

e-vrednotenje

ABAC Assets

ABAC Datawarehouse 
(poslovno obveščenje)

19 %

ABAC Workflow

16 %

95 %

5 %

70 %

84 %

86 %

100 %

67 %

83 %

33 %

83 %

100 %

100 %
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Poglavje 2  

Pregled revizijskih rezultatov 
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Uvod 
2.1. V tem poglavju je predstavljen pregled rezultatov letnih revizij agencij za proračunsko 
leto 2021, ki jih je opravilo Sodišče, vključno z delom o horizontalni temi, povezani s tveganjem 
navzkrižja interesov, ter drugega revizijskega dela, ki ga je Sodišče opravilo v istem letu. 
Sodišče na podlagi svojega revizijskega dela predlaga, naj agencije sprejmejo več ukrepov. 
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Rezultati letnih revizij agencij za 
proračunsko leto 2021 so na splošno 
pozitivni 
2.2. Na splošno so bili z revizijo zaključnih računov agencij za proračunsko leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, ugotovljeni pozitivni rezultati (glej sliko 2.1). Vendar je Sodišče 
izrazilo opažanja o nepravilnostih in slabostih, ki vplivajo na plačila, povezana z zaključnimi 
računi, zlasti v zvezi z javnimi naročili. 

Slika 2.1 – Letna revizijska mnenja o zaključnih računih, prihodkih in 
plačilih agencij za obdobje 2019–2021 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

Mnenja brez pridržkov o zanesljivosti zaključnih računov vseh 
agencij 

2.3. Sodišče je za proračunsko leto 2021 izdalo revizijska mnenja brez pridržkov o 
zaključnih računih vseh 44 agencij (glej sliko 2.1). 

V odstavkih o poudarjanju zadev se obravnavajo zadeve, ki so 
pomembne za razumevanje zaključnih računov EMA, Frontex, SRB in 
EIGE 

2.4. V odstavkih o poudarjanju zadev Sodišče opozori na zadevo, predstavljeno ali razkrito 
v zaključnem računu, ki je tako pomembna, da je nujna za uporabnikovo razumevanje 
zaključnega računa ali z njim povezanih prihodkov ali plačil. V proračunskem letu 2021 je 

AGENCIJE

MNENJA

Plačila
Prihodki
Zaključni račun

Brez pridržkov
S pridržki
Negativna

2019 2020 2021
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Sodišče uporabilo odstavke o poudarjanju zadev v svojih poročilih o štirih agencijah: EMA, 
Frontex, SRB in EIGE. 

2.5. Zaključni račun agencije EMA vključuje pomembna razkritja o najemu nekdanjih 
prostorov agencije v Londonu. Najemna pogodba traja do leta 2039 in ne vsebuje klavzule o 
prekinitvi, vendar se lahko prostori na podlagi soglasja najemodajalca oddajo v podnajem ali se 
najemna pogodba zanje prenese na drugega najemnika. EMA je julija 2019 z najemodajalcem 
dosegla dogovor in svoje nekdanje prostore oddala v podnajem z učinkom od julija 2019 pod 
pogoji, ki so skladni s pogoji glavnega najema. Obdobje podnajema traja do izteka najema 
agencije, in sicer do junija 2039. Ker je agencija še vedno stranka v glavni najemni pogodbi, bi 
bila lahko odgovorna za celoten preostali znesek skladno s pogodbenimi obveznostmi iz glavne 
najemne pogodbe, če podnajemnik ne bi izpolnil svojih obveznosti. Na dan 31. decembra 2021 
je ocenjeni skupni preostali znesek najemnine, stroškov vzdrževanja in zavarovanja 
najemodajalca, ki ga mora agencija plačati do izteka najemnega obdobja, znašal 
383 milijonov EUR. 

2.6. Frontex se financira iz proračuna EU in prispevkov držav schengenskega območja, ki 
niso članice EU. Zaključni račun agencije vključuje razkritje, da prispevki držav schengenskega 
območja, ki niso članice EU, niso bili pravilno izračunani. Zato so države schengenskega 
območja, ki niso članice EU, plačale 2,6 milijona EUR manj, kot bi morale, ta znesek pa je bil 
nadomeščen s sredstvi iz proračuna EU. Toda ker je bil v letu 2021 presežek, to ni vplivalo na 
prihodke iz poslovanja iz izkaza poslovnega izida za leto 2021. 

2.7. SRB je izpostavljen sodnim postopkom, povezanim z zbiranjem prispevkov v enotni 
sklad za reševanje in tudi z nalogami, ki jih opravlja kot organ za reševanje. Zaključni račun SRB 
vključuje razkritje, v katerem so opisani upravne pritožbe in sodni postopki v zvezi s 
predhodnimi prispevki med nekaterimi bankami in nacionalnimi organi za reševanje ter SRB, pa 
tudi drugi sodni postopki proti SRB na Splošnem sodišču in Sodišču Evropske unije. Njihov 
morebitni vpliv na računovodske izkaze SRB za proračunsko leto, ki se je končalo 
31. decembra 2021 (zlasti na pogojne obveznosti, rezervacije in obveznosti), je predmet 
posebne letne revizije, kot je določeno v členu 92(4) uredbe o enotnem mehanizmu za 
reševanje. 

2.8. EIGE je v svojem zaključnem računu razkril pogojno obveznost, ki bo nastala, če bo 
litovsko vrhovno sodišče v tekoči zadevi v zvezi z začasnimi agencijskimi delavci razsodilo proti 
EIGE. Morebitne finančne posledice po ocenah znašajo 22 000 EUR. 

2.9. Sodišče je opozorilo na razkritja treh agencij (EASO, EUSPA in SRB) v zvezi z vplivom 
ruske vojne agresije proti Ukrajini na njihove dejavnosti. EASO je zaradi povečanega števila 
prošenj za pomoč držav članic, ki sprejemajo begunce iz Ukrajine, zaprosil za dodatne človeške 
in finančne vire. Na dejavnosti agencije EUSPA je vplivala prekinitev uporabe ruskih nosilnih 
raket Sojuz za satelite Galileo. SRB ocenjuje, da so se zaradi vojne povečala tveganja za 
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finančno stabilnost, zlasti kreditna tveganja v zvezi z izpostavljenostjo bank nasprotnim 
strankam v Rusiji, Belorusiji in Ukrajini ter s posojili domačim podjetjem, ki so najbolj 
izpostavljena posledicam vojne. 

Mnenja brez pridržkov o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, 
povezanih z zaključnimi računi vseh agencij 

2.10. Sodišče je za proračunsko leto 2021 dalo revizijska mnenja brez pridržkov o 
zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnimi računi, za zaključne račune vseh 
agencij (glej sliko 2.1). 

Odstavek o poudarjanju zadev za boljše razumevanje prihodkov SRB 

2.11. Sodišče je v svojem poročilu o SRB uporabilo tudi odstavek o poudarjanju zadeve v 
zvezi z zadevami, opisanimi v odstavku 2.7, in sicer je navedlo, da je del prihodkov SRB v zvezi s 
predhodnimi prispevki v enotni sklad za reševanje predmet pravnega spora. To je pomembno 
za mnenje Sodišča o prihodkih SRB, saj bi moral ta glede na izid sodnega postopka morda 
ponovno izračunati zneske prispevkov nekaterih bank. 

V odstavku o drugih zadevah se obravnava posebej pomembna zadeva 
za prihodke SRB 

2.12. V odstavkih o drugih zadevah so predstavljene pomembne zadeve, ki niso 
predstavljene ali razkrite v zaključnih računih, vendar so kljub temu pomembne za 
razumevanje zaključnih računov ali z njimi povezanih prihodkov ali plačil. 

2.13. Uredba o enotnem mehanizmu za reševanje ne določa celovitega in usklajenega 
okvira kontrole za zagotovitev zanesljivosti informacij, ki jih banke predložijo SRB za izračun 
predhodnih prispevkov v enotni sklad za reševanje. SRB pa vseeno opravlja preglede skladnosti 
in analitične preglede informacij ter nekatere naknadne preglede na ravni bank. Poleg tega SRB 
ne sme objavljati podrobnosti o izračunu tveganju prilagojenih prispevkov za vsako banko, saj 
so te medsebojno povezane in vključujejo zaupne informacije o drugih bankah. To lahko vpliva 
na transparentnost teh izračunov. 

2.14. Sodišče je ugotovilo, da je SRB za izračun prispevkov za leti 2021 in 2022 organiziral 
faze posvetovanja in tako izboljšal transparentnost do bank. Pri tem posvetovanju je SRB 
poročal o podatkih, ki so bankam omogočili, da so simulirale izračun predhodnih prispevkov za 
leti 2021 in 2022. 
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Mnenja brez pridržkov o zakonitosti in pravilnosti plačil, 
povezanih z zaključnimi računi, za vse agencije razen eu-LISA 

2.15. Za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2021, je Sodišče za 43 od 44 
agencij izreklo revizijska mnenja brez pridržkov o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z 
zaključnimi računi (glej sliko 2.1). 

2.16. Za eu-LISA je dalo mnenje s pridržkom. Šest od 28 revidiranih plačil je bilo 
neskladnih (glej okvir 2.2). Tri od teh plačil so se nanašala na posebno pogodbo, s katero se je 
izvajala okvirna pogodba in v kateri niso bile navedene podrobnosti o potrebnih storitvah 
(količine in datumi dobave), zaradi česar to ni pomenilo jasne pravne obveznosti. Sodišče je 
odkrilo tudi druga plačila, ki niso bila del njegovega prvotnega vzorca, vendar so bila povezana 
z navedeno pogodbo in na enak način neskladna. Preostala tri neskladna plačila iz prvotnega 
vzorca Sodišča so se nanašala na tri različne posebne pogodbe, ki so bistveno odstopale od 
ustreznih okvirnih pogodb. Skupni znesek zadevnih odhodkov je 18,11 milijona EUR. To pomeni 
6,2 % vseh odobritev plačil, ki so bile na voljo leta 2021. 

Okvir 2.1 

Problemi v zvezi s proračunskim načrtovanjem in javnim naročanjem 
agencije eu-LISA 

Sodišče je za proračunsko leto 2019 poročalo o tveganjih, povezanih s prakso dodeljevanja 
sredstev agenciji eu-LISA pred sprejetjem zakonodaje, v kateri so določene zahteve o 
informacijskih sistemih, ki jih je treba razviti. Sodišče je ugotovilo, da so se ta tveganja 
uresničila: posledični časovni pritisk na agencijo eu-LISA, da sredstva dodeli in porabi pred 
njihovim iztekom, je prispeval k neskladnostim pri postopkih javnega naročanja in 
izvajanju naročil. Te neskladnosti so vključevale to, da v posebni pogodbi niso bile 
navedene informacije o količinah in datumih dobave pridobljenih storitev, ter spremembe 
obsega, trajanja ali vrednosti naročila, ki presegajo prožnost, ki jo omogoča finančna 
uredba EU. Na podlagi navedenega je Sodišče dalo mnenje s pridržkom o zakonitosti in 
pravilnosti plačil agencije eu-LISA za leto 2021. Zaradi podobnih neskladnosti pri izvajanju 
pogodb ji je že lani dalo mnenje s pridržkom o zakonitosti in pravilnosti plačil za leto 2020. 

 

Ukrepi, ki jih je treba sprejeti, 1 

Agencija eu-LISA bi morala izboljšati svoje postopke javnega naročanja in upravljanje 
pogodb, zlasti kar zadeva opredelitev storitev in blaga, ki se pridobijo po posebnih 
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pogodbah, ter omejitev sprememb obsega, trajanja in vrednosti naročil skladno s 
prožnostjo, ki jo omogoča finančna uredba EU. 

Poleg tega bi morala agencija eu-LISA predlagati Komisiji, naj predlaga spremembe 
večletnega proračunskega načrtovanja, na podlagi katerih bi sredstva za razvoj sistemov 
prejela šele, ko bi bila sprejeta zakonodaja (vključno z delegiranimi in izvedbenimi 
uredbami), v kateri so opredeljene ustrezne zahteve, obseg projekta pa bi bilo mogoče 
dovolj podrobno opredeliti. 

Odstavek o poudarjanju zadev za boljše razumevanje plačil Frontexa  

2.17. Zaključni račun Frontexa vključuje razkritje v zvezi s plačili v višini 18,1 milijona EUR, 
izvršenimi v letu 2021 za izvrševanje proračunske obveznosti iz leta 2020, prenesene v 
leto 2021, ne da bi agencija pred koncem leta 2020 prevzela pravno obveznost, kot se zahteva 
s finančno uredbo EU. Sodišče je o tej zadevi poročalo v specifičnem letnem poročilu za 
leto 202011. Skupna plačila v letu 2021 so znašala 18 375 458 EUR. Agencija je to neskladnost 
odpravila z naknadnimi pravnimi obveznostmi v letu 2021. 

Odstavek o drugih zadevah, posebej pomembnih za plačila agencije 
HaDEA 

2.18. Sodišče opozarja, da je bil generalni direktor GD SANTE z Izvedbenim sklepom 
Komisije (EU) 2021/17312 pooblaščen za začasnega direktorja agencije HaDEA, dokler ta ne 
pridobi operativne zmogljivosti za izvrševanje lastnega proračuna. 19. februarja 2021 je to 
pooblastilo prenesel na nekega drugega uradnika GD SANTE in ga imenoval za začasnega 
direktorja agencije. Člen 26 finančne uredbe agencije omogoča prenos proračunskih pooblastil. 
Vendar ga ni mogoče razlagati tako, da omogoča prenos celotnega pooblastila začasnega 
direktorja, saj bi bilo to v nasprotju z izvedbenim sklepom Komisije. 

                                                             
11 Odstavek 3.30.15. Letnega poročila o agencijah EU za proračunsko leto 2020. 

12 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/173 o ustanovitvi Evropske izvajalske agencije za 
podnebje, infrastrukturo in okolje, Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno 
tehnologijo, Evropske izvajalske agencije za raziskave, Izvajalske agencije Evropskega sveta 
za inovacije ter za mala in srednja podjetja, Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega 
sveta in Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_SL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
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Sodišče področja, na katerih so potrebne izboljšave, obravnava 
v opažanjih v zvezi s 33 agencijami 

2.19. Sodišče je skupaj izreklo 77 opažanj v zvezi s 33 agencijami in v njih obravnavalo 
področja, na katerih so potrebne nadaljnje izboljšave. Ta številka vključuje dve opažanji, ki sta 
bili podlaga za mnenje s pridržkom za eu-Lisa, ter opažanje, zajeto v odstavku o drugih 
zadevah, za HaDEA. Za primerjavo, za proračunsko leto 2020 je Sodišče izreklo 60 opažanj. 
Večina opažanj zadeva pomanjkljivosti v sistemih upravljanja in kontrole, postopkih javnega 
naročanja in upravljanju proračuna. Slabosti v postopkih javnega naročanja so še vedno glavni 
vir nepravilnih plačil. 

2.20. Na sliki 2.2 in sliki 2.3 je prikazano število različnih vrst opažanj, ki so bila v celotnem 
poročilu izrečena za 33 agencij. 

Slika 2.2 – Število opažanj po agencijah 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

Postopki oddaje javnega naročila
od tega postopki, ki so 
privedli do nepravilnih plačil 

Zaposlovanje

Sistemi upravljanja in kontrol 
(razen javnih naročil, zaposlovanja)

Upravljanje proračuna

Mnenje s pridržkom / negativno mnenje
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Slika 2.3 – Število opažanj po vrsti pogoste slabosti 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

Slabosti v javnem naročanju je vse več in so še vedno glavni vir 
nepravilnih plačil 

2.21. Cilj pravil javnega naročanja je zagotoviti pošteno konkurenco med ponudniki in 
naročiti blago in storitve po najboljši ceni, pri tem pa upoštevati načela preglednosti, 
sorazmernosti, enakega obravnavanja in nediskriminacije. Sodišče je revidiralo javno naročanje 
v vseh 44 agencijah. Za 22 agencij (ACER, Urad BEREC, CdT, CEPOL, CPVO, EASO, EBA, EEA, 
EIGE, EIOPA, EISMEA, ELA, EMA, EMSA, ENISA, ESMA, EUIPO, eu-LISA, EU-OSHA, Eurofound, 
Eurojust in Frontex) je Sodišče poročalo o pogodbah, na katere so vplivale različne 
pomanjkljivosti v javnem naročanju (glej sliko 2.3), vključno s plačili, izvršenimi v proračunskem 
letu 2021, ki izhajajo iz nepravilnih postopkov javnega naročanja, o katerih se je poročalo v 

Javno naročanje

Zaposlovanje

Upravljanje proračuna

Sistemi upravljanja in kontrol 
(razen javnih naročil, zaposlovanja)

Ni bilo konkurence / napačna vrsta postopka

od tega slabosti, ki so privedle do nepravilnih plačil

Ocenjevanje ponudb

Izvajanje pogodbe

Drugo

Imenovanje članov odborov

Objava prostega delovnega mesta

Proces ocenjevanja 

Drugo

Povezano s pristojbino/prihodki

Zamude pri plačilih

Visoki prenosi

Drugo

Register izjem

Prenosi pooblastil

Predhodne/naknadne kontrole

Upravljanje obveznosti

Navzkrižje interesov (horizontalna naloga 2021)

Drugo
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prejšnjih letih. V okviru 2.2 so predstavljeni primeri tipičnih nepravilnosti pri izvajanju javnih 
naročil. 

Okvir 2.2 

Primer nepravilnega izvajanja naročil 

Agencija CEPOL je imela okvirno pogodbo za storitve potovalnih agencij, veljavno do 
marca 2022. Področje uporabe pogodbe ni vključevalo nekaterih držav zunaj EU. 
Potovalne storitve za te države EU so bile do konca leta 2020 zajete v drugih pogodbah. 
Poleti 2021 je bilo kljub nepredvidljivim potovalnim razmeram verjetno, da bo agencija 
morala organizirati dejavnosti s fizično prisotnostjo v državah nečlanicah EU. Po oceni 
stanja in različnih razpoložljivih možnostih se je agencija odločila, da bo obstoječo okvirno 
pogodbo uporabila tudi za dogodke v teh državah, čeprav ti dogodki v pogodbo niso bili 
zajeti. To je v nasprotju s finančno uredbo EU. Agencija je to odločitev zabeležila v svojem 
registru izjem. S tem povezana plačila v višini 76 590 EUR v letu 2021 so nepravilna. 

2.22. Sodišče opaža povečanje števila opažanj v zvezi z javnim naročanjem, ki jih je izreklo 
v zadnjih treh proračunskih letih (z 20 leta 2019 in 18 leta 2020 na 34 v letu 2021), pa tudi 
povečanje števila zadevnih agencij (z 11 leta 2019 in 14 leta 2020 na 22 leta 2021). Kot je 
prikazano na sliki 2.4, Sodišče od proračunskega leta 2019 za dve agenciji (CEPOL in EMA) 
vsako leto izreče nova opažanja v zvezi z javnim naročanjem. 
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Slika 2.4 – Opažanja Sodišča o slabostih in nepravilnostih pri javnem 
naročanju so v zadnjih treh letih postala pogostejša 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

2019 2020 2021
Število opažanj v zvezi z 
javnimi naročili skupaj

Opažanje iz tistega leta, 
ki vpliva na plačila

Opažanje iz tistega leta, 
ki ne vpliva na plačila

Opažanje iz prejšnjih let, 
ki vpliva na plačila

CEPOL

EMA

Eurofound

Urad BEREC

EBA

ACER

EASO

CdT

Cedefop

EEA

EIGE

EIOPA

ENISA

ESMA

EUIPO

eu-LISA

Eurojust

Europol

CPVO

EASA

EFSA

EISMEA

ELA

EMSA

ERA

ERCEA

EU-OSHA

Frontex

SKUPNO število 
agencij, za katere je 
Sodišče v danem letu 
izdalo opažanje 
v zvezi z javnim 
naročanjem
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Ukrepi, ki jih je treba sprejeti, 2 

Napake pri javnem naročanju so še vedno najpogostejša vrsta napak, ki jih Sodišče odkrije 
pri revizijah agencij. Zadevne agencije bi morale dodatno izboljševati postopke javnega 
naročanja, s čimer bi zagotovile izpolnjevanje veljavnih pravil v celoti in s tem največjo 
možno stroškovno učinkovitost. 

Zlasti pri izvajanju okvirnih pogodb bi morale agencije za nabavo blaga ali storitev, ki jih 
zajema okvirna pogodba, uporabljati le posebne pogodbe. Agencije bi morale tudi 
zagotoviti, da izpolnjujejo pogoje za spremembo obstoječih pogodb, ki so določeni v 
finančni uredbi. 

Na sisteme upravljanja in kontrole vplivajo slabosti 

2.23. Agencije so pravne osebe, za katere velja evropsko pravo (glej odstavka 1.6 in 1.7). 
Sistemi upravljanja in kontrole so ključni za zagotavljanje pravilnega delovanja agencij EU in so 
obvezni na podlagi finančne uredbe EU v podporo načelu dobrega finančnega poslovodenja. 

2.24. Sodišče za 16 agencij (ACER, Cedefop, CEPOL, EASA, EBA, EIOPA, EISMEA, EIT, ELA, 
ENISA, EJT, ESMA, Europol, EUSPA, Frontex in HaDEA) poroča o slabostih v sistemih upravljanja 
in kontrole, ki se ne nanašajo na javno naročanje (glej odstavka 2.20 in 2.21) ali zaposlovanje 
(glej odstavek 2.26). Za teh 16 agencij opažanja Sodišča vključujejo morebitne primere 
nasprotja interesov, manjkajoče predhodne/naknadne kontrole, neustrezno upravljanje 
proračunskih in pravnih obveznosti ter nesporočanje zadev v registru izjem. Na sliki 2.3 so 
prikazane najpogostejše vrste ugotovljenih slabosti v notranjih kontrolah. V okviru 2.3 so 
primeri takih slabosti v zvezi s tveganjem nasprotja interesov. 

Okvir 2.3 

Vprašanja upravljanja in navzkrižja interesov lahko ovirajo uspešnost 
agencij EU 

Vloga treh evropskih nadzornih organov – EBA, EIOPA in ESMA – je zagotoviti perspektivo 
EU in enake konkurenčne pogoje za nadzor finančnih storitev. Njihove ustanovne uredbe 
vključujejo različne določbe, ki zagotavljajo, da člani njihovih odborov nadzornikov 
delujejo „neodvisno in objektivno, izključno v interesu Unije kot celote ter ne zahtevajo in 
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ne sprejemajo navodil […] katere koli vlade […] ali katerih koli drugih javnih ali zasebnih 
organov”13. 

V skladu s poslovnikom evropskih nadzornih organov člani odbora nadzornikov, pri katerih 
obstaja nasprotje interesov, ne smejo sodelovati v razpravah odbora ali glasovati o 
obravnavani zadevi. Vendar lahko člani ostanejo prisotni na seji, če nihče ne nasprotuje 
(EBA in EIOPA) ali če večina članov ne izglasuje njihove izključitve (ESMA). To vsaj na videz 
pomeni tveganje za neodvisnost odbora nadzornikov. 

Sodišče je v zadnjih letih v več posebnih poročilih poročalo o vprašanjih upravljanja, ki 
vplivajo na evropske nadzorne organe, in o škodljivem učinku teh vprašanj na njihove cilje. 

Sodišče je v posebnem poročilu o stresnih testih za banke14 ugotovilo, da so nacionalni 
organi močno vključeni v strukturo upravljanja organa EBA, saj njegov odbor nadzornikov 
sestavljajo nacionalni predstavniki, katerih imenovanje ni odvisno od odobritve organov 
EU. To lahko povzroči napetosti, saj se lahko zgodi, da člani odbora spodbujajo izključno 
nacionalne interese, ne pa širših evropskih. 

Sodišče je v posebnem poročilu o nadzoru nad zavarovalnicami15 ugotovilo, da sta bili 
učinkovitost in uspešnost dela organa EIOPA pogosto odvisni od kakovosti prispevkov 
nacionalnih organov in od njihove pripravljenosti za sodelovanje. Na podlagi sedanje 
strukture upravljanja organa lahko nacionalni organi vplivajo na to, v kakšnem obsegu se 
bo njihovo delo pregledalo, in na zaključke takih pregledov. Odbor nadzornikov odobri vse 
ključne dokumente, kot je nadzorna strategija organa. To lahko ogrozi neodvisnost organa 
in prepreči doseganje njegovih ciljev. 

Sodišče je v posebnem poročilu o preprečevanju pranja denarja16 ugotovilo, da so 
uslužbenci organa EBA izvedli temeljite preiskave morebitnih kršitev prava EU, vendar je 
Sodišče odkrilo pisne dokaze o poskusih lobiranja pri članih skupin v obdobju, ko je 
skupina razpravljala o morebitnem priporočilu. Odbor nadzornikov je nazadnje zavrnil 
osnutek priporočila. 

                                                             
13 Členi 42 uredb (EU) št. 1093/2010, 1094/2010 in 1095/2010. 

14 Posebno poročilo Sodišča 10/2019: Stresni testi za banke za celotno EU: zagotovljena je bila 
največja količina informacij o bankah doslej, vendar sta potrebna boljše usklajevanje in 
večja osredotočenost na tveganja. 

15 Posebno poročilo Sodišča 29/2018: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine je 
pomembno prispeval k nadzoru in stabilnosti v zavarovalniškem sektorju, vendar bistveni 
izzivi ostajajo. 

16 Posebno poročilo Sodišča 13/2021: Prizadevanja EU za boj proti pranju denarja v bančnem 
sektorju so razdrobljena, izvajanje pa je nezadostno. 
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Sodišče je v posebnem poročilu o investicijskih skladih17 ugotovilo, da se organ ESMA 
srečuje z izzivi pri tem, kako uspešno uporabljati orodja, ki jih ima na voljo. Ti izzivi 
vključujejo težave, ki so posledica strukture upravljanja organa, njegove odvisnosti od 
dobre volje nacionalnih organov in pripravljenosti njegovega odbora nadzornikov. Sodišče 
je ugotovilo, da so oboji dajali prednost neinvazivnim orodjem za konvergenco, katerih 
uspešnost še ni bila dokazana in ki pogosto niso privedli do uspešnega in doslednega 
nadzora. To je vplivalo na uspešnost organa. 

Sodišče je v vseh primerih Komisiji priporočilo, naj razmisli o tem, da bi predlagala 
spremembe strukture upravljanja evropskih nadzornih organov, ki bi jim omogočile 
uspešnejšo uporabo njihovih pooblastil. Vendar zakonodajalec leta 2019 ni sprejel 
predlogov18 za spremembo strukture upravljanja, ki jih je pripravila Komisija. 

2.25. V odstavkih 2.30–2.42 je več podrobnosti o tem, kako agencije obravnavajo 
morebitna navzkrižja interesov, kadar njihovi višji uslužbenci ali člani odborov med 
opravljanjem javne službe EU začnejo opravljati plačano zunanjo dejavnost ali se zaposlijo 
drugje, ko zapustijo agencijo. 

Slabosti pri zaposlovanju so pogosto povezane s procesom vrednotenja 

2.26. Za devet agencij (Urad BEREC, Cedefop, EBA, EIGE, EMA, EJT, EUSPA, Frontex in SRB) 
Sodišče poroča o slabostih, povezanih z različnimi vidiki postopkov zaposlovanja, vključno s 
procesi vrednotenja in razpisi prostih delovnih mest. Na sliki 2.3 so ponazorjene najpogostejše 
vrste slabosti v zvezi s postopki zaposlovanja. 

Zaradi slabosti pri upravljanju proračuna običajno pride do visokih 
prenosov v naslednje leto ali zamud pri plačilih 

2.27. Za deset agencij (ACER, Cedefop, EACEA, EJT, ERCEA, EUIPO, eu-LISA, FRA, Frontex, 
HaDEA) Sodišče poroča o slabostih, povezanih z različnimi vidiki upravljanja proračuna, na 
primer s previsokimi prenosi odobritev v naslednje leto in visokimi stopnjami zamud pri 
plačilih. Na sliki 2.3 so ponazorjene najpogostejše vrste slabosti v zvezi z upravljanjem 
proračuna. 

                                                             
17 Posebno poročilo Sodišča 04/2022: Investicijski skladi: z ukrepi EU še ni bil vzpostavljen 

dejanski enotni trg s koristmi za vlagatelje. 

18 Predlogi Komisije o spremembah uredb (EU) št. 1093/2010, 1094/2010 in 1095/2010, 
COM(2017) 536 final. 
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2.28. V skladu s finančno uredbo EU se lahko proračunska sredstva, odobrena za neko 
proračunsko leto, pod nekaterimi pogoji prenesejo v naslednje proračunsko leto19. Na sliki 2.5 
je prikazana stopnja prenosov za vsako agencijo po proračunskih naslovih. Ker v finančni 
uredbi EU zgornje meje za takšne prenose niso določene, z večletno naravo operacij pa je 
številne mogoče pojasniti, lahko previsoke ravni prenosov kažejo na zamude pri izvajanju 
delovnih programov ali načrtov javnih naročil. Lahko pa bi pomenile tudi strukturni problem, 
slabo proračunsko načrtovanje ali morebitno kršenje proračunskega načela enoletnosti. 
Sodišče o takih slabostih poroča v zvezi s štirimi agencijami (ACER, EACEA, eu-LISA in FRA). 

Slika 2.5 – Stopnja prenosov, ki vplivajo na posamezne proračunske 
naslove 

 
Vir: zaključni računi agencij za leto 2021. Podatke je zbralo Evropsko računsko sodišče. 

                                                             
19 Člena 12 in 13 finančne uredbe EU. 
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Ukrepi, ki jih je treba sprejeti, 3 

Za odpravo previsokih ravni prenosov bi morale zadevne agencije dodatno izboljšati svoje 
načrtovanje proračuna in cikle izvajanja. 

Agencije upoštevajo revizijska opažanja iz prejšnjih let 

2.29. Sodišče predstavlja informacije o pregledu stanja na področju ukrepov, ki so jih 
agencije sprejele na podlagi opažanj iz prejšnjih let. Na sliki 2.6 je prikazano, da so bili 
popravljalni ukrepi za 139 opažanj, ki do konca leta 2020 niso bila upoštevana, leta 2021 v 67 
primerih izvedeni, v 39 primerih pa so se izvajali. Za 22 agencij (ACER, Urad BEREC, CEPOL, 
CPVO, EASA, EASO, EFSA, EISMEA, EIT, EMA, EMCDDA, ERA, ESMA, ETF, EUIPO, eu-LISA, 
Eurofound, Eurojust, Europol, FRA, Frontex in SRB) Sodišče poroča o skupno 48 opažanjih iz 
prejšnjih let, za katere ukrepi še niso bili izvedeni, za devet od teh opažanj pa se ukrepi še niso 
niti začeli izvajati. 

Slika 2.6 – Prizadevanja agencij za upoštevanje opažanj iz prejšnjih let 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

2.30. V okviru 2.4 so pojasnjeni različni statusi spremljanja upoštevanja opažanj, ki se 
uporabljajo v tem poročilu, in navedeni primeri tipičnih situacij, na katere se nanašajo. 

Okvir 2.4 

Pojasnila statusa spremljanja upoštevanja opažanj, ki se uporabljajo 
v tem poročilu 

Zaključeno: agencija je uvedla izboljšave za upoštevanje opažanja, ki so podprte z dokazi 
in jih je pregledalo Sodišče. 

Skupaj: 139

Neizvedena Se izvajajo Zaključena Ni relevantno
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Se izvaja: obstajajo nekateri dokazi, da so bili sprejeti popravljalni ukrepi, vendar proces 
še ni v celoti izveden ali zaključen. 

Neizvedeno: ni odziva na opažanje ali nestrinjanje agencije. 

N. r.: opažanje ni več relevantno ali pa je pogodba, ki je bila podlaga za zadevno opažanje, 
prenehala veljati. Uporablja se tudi, če stroški upoštevanja vprašanja zaradi spremenjenih 
okoliščin prevladajo nad koristmi. 
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Slabosti in dobre prakse pri obravnavi 
morebitnih primerov „vrtljivih vrat” v 
agencijah 
2.31. Sodišče je ponavljajoče se revizijsko delo v zvezi z zanesljivostjo zaključnih računov 
agencij ter zakonitostjo in pravilnostjo njihovih prihodkov in plačil dopolnilo z analizo, kako so 
agencije obravnavale morebitne primere „vrtljivih vrat”. V okviru 2.5 je pojasnjeno, kaj je pojav 
„vrtljivih vrat” in kako je ta povezan s tveganjem nasprotja interesov in vplivanja na politiko. 

Okvir 2.5 

Kaj je pojav „vrtljivih vrat” in zakaj je pomemben? 

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) opredeljuje pojem „vrtljivih 
vrat”, kot sledi. Navzkrižja interesov lahko nastanejo in pomenijo tveganje, da bi zaradi 
prehajanja med položaji v javnem in zasebnem sektorju prišlo do vplivanja na politiko. Če 
funkcije zajemajo področja, ki so zaprta ali jih je neposredno nadzoroval nekdanji javni 
uslužbenec, se lahko ta t. i. pojav „vrtljivih vrat” razume kot zagotavljanje neupravičene 
prednosti v smislu informacij, odnosov ali katere koli druge vrste koristi, pridobljene v 
okviru prejšnjih javnih funkcij. V nekaterih primerih se lahko javni uslužbenci nagibajo k 
temu, da bi dejansko ali navidezno sprejemali odločitve, ki niso v javnem interesu, temveč 
v interesu nekdanjega ali prihodnjega delodajalca.20 

V kontekstu EU je v dokumentu evropskega varuha človekovih pravic pojasnjeno21, da se 
za javnega uslužbenca, ki je začel delati v zasebnem sektorju, pogosto reče, da je šel skozi 
„vrtljiva vrata”. To lahko pomeni tveganje za integriteto institucij EU, ker se lahko 
dragoceno notranje znanje prenese v zasebni sektor ali ker lahko nekdanji uradniki 
lobirajo pri svojih nekdanjih sodelavcih, lahko pa tudi morebitna prihodnja zaposlitev 
vpliva na sedanje uradnike. 

Opravljanje plačane zunanje dejavnosti med zaposlitvijo v instituciji ali organu EU, kot je 
agencija, lahko pomeni podobno tveganje kot nova zaposlitev po prenehanju opravljanja 
javne službe EU. 

2.32. Sodišče se je za preučitev te teme odločilo zaradi njene pomembnosti za pravilno 
delovanje agencij EU ter tudi za njihov ugled in širše za ugled EU kot celote. Agencije so še 

                                                             
20 OECD Public Integrity Handbook, poglavje 13.3.2. 

21 The European Ombudsman's work on revolving doors. 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ac8ed8e8-en/index.html?itemId=/content/publication/ac8ed8e8-en
https://www.ombudsman.europa.eu/webpub/2022/revolving-doors/en/
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posebej izpostavljene tveganju pojava „vrtljivih vrat”, in sicer zato, ker se opirajo na začasne 
uslužbence, kar pomeni visoko stopnjo fluktuacije zaposlenih, in zaradi njihovega modela 
upravljanja, ki vključuje odbore22, katerih člani so običajno dejavni razmeroma kratko obdobje. 
Za nekatere agencije je to tveganje še večje zaradi pomembnih regulativnih pooblastil (npr. 
EBA, EIOPA in ESMA) ali povezav z zadevno panogo (npr. EASA, ECHA ali EFSA). 

Sodišče je preučilo primere iz obdobja med letoma 2019 in 2021, v katerih so se sedanji ali 
nekdanji višji uslužbenci agencij (izvršni direktorji, direktorji in uradniki v razredih AD 14–16) po 
odhodu iz agencije zaposlili ali med delom v agenciji opravljali plačano zunanjo dejavnost. 
Sodišče je preučilo tudi podobne primere, ki se nanašajo na člane in nekdanje člane odborov 
agencij, primere, ki so jih nekatere agencije ocenile le na podlagi svojih notranjih pravil. 
Sodišče je pri tem upoštevalo 40 agencij. Vključene niso bile le agencija Chafea, ki je bila 
ukinjena leta 2021, in tri agencije, ki so začele delovati ali so postale samostojne šele leta 2021 
(ELA, EJT in HaDEA). V okviru 2.6 so pojasnjeni ustrezni pravni standardi. 

2.33. Na sliki 2.7 je prikazan obseg dela Sodišča. 

Okvir 2.6 

Pravni okvir EU, ki se uporablja za obvladovanje tveganj „vrtljivih 
vrat” 

Pravila, ki se uporabljajo za obravnavo morebitnih primerov „vrtljivih vrat” in s tem 
povezanega tveganja nasprotja interesov, so določena predvsem v kadrovskih predpisih 
EU23. Ta pravila se uporabljajo za nekdanje in sedanje uslužbence institucij in organov EU, 
vključno z agencijami EU. Pravila vključujejo naslednje: 

o če se nameravajo uslužbenci v dveh letih po prenehanju opravljanja javne službe EU 
zaposliti drugje, morajo o tem obvestiti svojo agencijo, 

o agencija se mora pred izdajo ali zavrnitvijo dovoljenja nekdanjim uslužbencem za 
opravljanje zunanje dejavnosti ali nove zaposlitve posvetovati s svojim skupnim 
odborom, 

                                                             
22 Ime odbora se med agencijami razlikuje: nekatere agencije imajo na primer odbor 

nadzornikov, druge pa upravni odbor, medtem ko izvajalske agencije vodijo usmerjevalni 
odbori. 

23 Členi 12, 12b, 16 in 17 Uredbe št. 31 (EGS), 11 (ESAE) o določitvi Kadrovskih predpisov za 
uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske gospodarske skupnosti in 
Evropske skupnosti za atomsko energijo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501
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o če agencija meni, da obstaja tveganje nasprotja interesov, lahko uslužbencu prepove 
sprejetje nove zaposlitve ali pa to odobri pod določenimi pogoji, 

o poleg tega mora agencija svojim nekdanjim visokim uradnikom prepovedati 
lobiranje ali zastopanje interesov pri uslužbencih institucije v 12 mesecih po 
prenehanju delovnega razmerja, 

o agencija mora objaviti letni seznam primerov, ki so bili ocenjeni v zvezi s tveganjem 
lobiranja in zastopanja interesov. 

Vendar se ta pravila ne uporabljajo za člane odborov agencij, ker se ti ne štejejo kot del 
uslužbencev agencije. Kljub temu je devet agencij vzpostavilo notranja pravila, ki se 
nanašajo na to področje. 

 

Slika 2.7 – Delo Sodišča v zvezi s primeri „vrtljivih vrat” je zajemalo višje 
uslužbence agencij in člane njihovih odborov 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

Sedanji pravni okvir ne vsebuje jasnih zahtev glede skladnosti in 
spremljanja 

2.34. Kot je navedeno v okviru 2.6, se kadrovski predpisi (vključno z njihovimi pravili v 
zvezi s primeri „vrtljivih vrat” in navzkrižji interesov na splošno) ne uporabljajo za člane 
odborov agencij, ki niso del uslužbencev agencij. Prav tako ne zadevajo članov znanstvenih 
odborov, strokovnih skupin in drugih podobnih organov agencij. To pušča pravno praznino, saj 
ni skupne pravne podlage, ki bi določala minimalno raven zahtev za te kategorije oseb, ki 
delajo za agencije EU, v zvezi s tveganjem nasprotja interesov in primeri „vrtljivih vrat”. Naloga 
določitve pravil, ki bi se za te primere uporabljala, je prepuščena vsaki posamezni agenciji. 

Zajeto v tem 
poglavju

USLUŽBENCI OSEBE, KI NISO ZAPOSLENE

Višji uslužbenci
(izvršni direktorji, direktorji in uslužbenci 
v razredih AD 14, AD 15 in AD 16)

Člani odborov

Uslužbenci, ki niso višji uslužbenci Člani znanstvenih odborov, 
strokovnih skupin itd.

Splošna pravila o primerih „vrtljivih 
vrat“ v kadrovskih predpisih (vključno s 
posebnimi določbami za višje uslužbence)

Devet agencij (EIT, EIOPA, EFSA, EMA, 
ESMA, EUIPO, EUROPOL, FRA in SRB) je 
uvedlo svoja notranja pravila za člane 
odborov

PRAVILA, KI SE 
UPORABLJAJO
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Ukrepi, ki jih je treba sprejeti, 4 

Mreža agencij EU bi morala pozvati Komisijo in zakonodajalca, da se predlagajo 
spremembe regulativnega okvira, s katerimi bi se opredelil minimalni sklop pravil, ki bi se 
uporabljala za člane odborov agencij EU v zvezi z nasprotjem interesov in primeri „vrtljivih 
vrat”. Po potrebi bi bilo treba podobna pravila uporabljati tudi za člane znanstvenih 
odborov, strokovnih skupin in podobnih organov zunaj področja uporabe kadrovskih 
predpisov. 

2.35. Pravni okvir EU za obvladovanje tveganja primerov „vrtljivih vrat” določa zelo 
omejene obveznosti, ki veljajo za institucije in organe EU (vključno z agencijami EU) in se 
nanašajo na spremljanje izpolnjevanja zahtev glede pojava „vrtljivih vrat” s strani sedanjih in 
nekdanjih uslužbencev. Okvir ne opredeljuje tega, kako bi se lahko to spremljanje izvajalo, niti 
orodij, ki bi se lahko v ta namen uporabljala. Zato večina agencij ne izvaja nobene take 
dejavnosti spremljanja (glej odstavek 2.41), neprijavljeni primeri „vrtljivih vrat” in kršitve 
omejitev, ki veljajo za odhajajoče uslužbence v zvezi z njihovimi novimi delovnimi mesti, pa 
bodo verjetno ostali neodkriti. 

2.36. Pravila v zvezi s spremljanjem in obravnavanjem primerov „vrtljivih vrat” in s tem 
povezanega tveganja nasprotja interesov niso dovolj jasna glede obveznosti zadevnih institucij 
in organov EU, da objavijo letni seznam primerov, ocenjenih v okviru tveganja lobiranja in 
zastopanja interesov. Evropska varuhinja človekovih pravic je o tem vprašanju poročala že 
leta 2017 (glej okvir 2.7). Ustrezna pravila v kadrovskih predpisih se od takrat niso spremenila. 

Okvir 2.7 

Evropska varuhinja človekovih pravic je pozvala k večji 
transparentnosti pri ocenjevanju primerov v zvezi s tveganjem 
lobiranja in zastopanja interesov 

Evropska varuhinja človekovih pravic je v poročilu iz leta 201724 navedla, da bi bilo treba 
informacije objaviti za vse ocenjene primere, ne glede na to, ali je institucija menila, da bi 
prijavljena poklicna dejavnost vključevala ali lahko vključevala lobiranje in zastopanje 
interesov, ter da je to nujno za zagotovitev učinkovite in smiselne uporabe člena 16(3) in 
(4). Navedla je, da bi morale objavljene informacije zajemati: 

                                                             
24 Report of the European Ombudsman on the publication of information on former senior 

staff so as to enforce the one-year lobbying and advocacy ban. 

https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/inspection-report/en/110521
https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/inspection-report/en/110521
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— ime zadevnega višjega uslužbenca, 

— datum odhoda višjega uslužbenca, 

— vrsto delovnega mesta višjega uslužbenca in opis nalog, ki jih je v zadnjih treh letih 
opravljal v javni upravi EU, 

— naziv prihodnjega delodajalca in opis vrste nalog, ki jih bo uslužbenec opravljal na 
novem delovnem mestu, v primeru samozaposlitve pa opis načrtovanih dejavnosti, 

— če je bodoči delodajalec ali podjetje, ki je v lasti uslužbenca, registrirano v registru 
EU za preglednost, povezavo do ustreznega vpisa v register, 

— podrobno oceno primera, ki jo opravi institucija, vključno z njeno odločitvijo o tem, 
ali naj se dovoljenje izda – z ukrepi za zmanjšanje tveganja ali brez njih – in izjavo o 
tem, ali načrtovana dejavnost lahko vključuje lobiranje in zastopanje interesov ter 
tako upravičuje prepoved lobiranja in zastopanja interesov. 

Agencije večinoma izpolnjujejo svoje pravne obveznosti  

2.37. Če sedanji ali nekdanji uslužbenec obvesti agencijo o tem, da se namerava zaposliti 
drugje, ima agencija na voljo 30 delovnih dni za izdajo odločitve. Za zunanje dejavnosti ta rok ni 
določen. Agencija se mora pred sprejetjem odločitve posvetovati s skupnim odborom. 
Standardni postopek za oceno takih primerov je ponazorjen na sliki 2.8. 
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Slika 2.8 – Standardni postopek za ocenjevanje morebitnih primerov 
„vrtljivih vrat”, ki ga uporabljajo agencije 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

Vloga za izdajo 
dovoljenje za novo 
zaposlitev / zunanjo 
dejavnost
(vsaj 30 delovnih dni pred 
predvidenim datumom 
začetka) 

Vloga poslana 
kadrovski službi ali 
vodstvu (za izvajalske 
agencije GD HR)

Odločitev vodstva / 
kadrovske službe 
o oceni vloge

Obstoj
odbora za etiko 
(poslati za mnenje)

Neobstoj
odbora za etiko 
(poslati skupnemu odboru 
za mnenje – čl. 16 
kadrovskih predpisov)

Mnenje 
odbora za etiko

Mnenje 
skupnega odbora

Organ 
za imenovanje 
oceni vlogo

Odločitev o vlogi
(v 30 dneh po njeni 
vložitvi)

Obvestilo zadevnim 
strankam o odločitvi

Naknadno 
spremljanje 
upoštevanja 
odločitve

Objava ocenjenih 
primerov
Člen 16(4) 
kadrovskih 
predpisov

Dodatna dokumentacija

• Izjava o odsotnosti navzkrižja 
interesov in o zaupnosti

• Pojasnitev narave in 
dejavnosti, ki se bodo 
opravljale

Vrsta odločite

• Pozitivna ocena / odobritev 
vloge na podlagi odsotnosti 
navzkrižja interesov

• Navzkrižje interesov je 
mogoče ublažiti z 
omejitvami, zato sledi 
pozitivna ocena / odobritev

• Negativna ocena / zavrnitev 
vloge

• Brez odločitve v roku 30 dni

Za decentralizirane agencije
• Odločitve odborov

Za izvajalske agencije
• GD HR

Merilo
• Člen 16 kadrovskih predpisov 

in veljavne posebne določbe

Zadevne stranke

• Zadevni nekdanji ali sedanji 
uslužbenci

• Upravni odbor

• Enota za kadrovske zadeve
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2.38. V zadnjih treh letih (2019–2021) je samo 20 od 40 agencij, ki jih je preučilo Sodišče, 
obravnavalo morebitne primere „vrtljivih vrat” v zvezi z njihovimi višjimi uslužbenci. Samo pet 
jih je ocenilo vse primere, povezane s člani njihovih odborov, ki so se zaposlili drugje ali 
opravljali zunanjo dejavnost. Kot je prikazano na sliki 2.9, je bilo skupaj ocenjenih 71 primerov, 
od katerih se je 43 nanašalo na višje uslužbence, 28 pa na člane odborov. Ti podatki temeljijo 
na informacijah, ki jih je Sodišče prejelo od agencij, ki pa so se na splošno opirale na lastne 
izjave zadevnih uslužbencev in članov upravnega odbora. Sodišče ni izvedlo preiskave za 
odkritje neprijavljenih primerov. 

Slika 2.9 – Večina agencij je ocenila zelo malo primerov ali pa ni ocenila 
nobenega 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi informacij, ki so jih predložile agencije 

2.39. Sodišče je preučilo vzorec 17 od teh primerov in ugotovilo, da agencije na splošno 
izpolnjujejo veljavne pravne zahteve. Izjeme so opisane v odstavkih 3.2.10, 3.4.9, 3.7.11, 
3.10.12, 3.13.11 in 3.33.9. Ugotovljene kršitve so se nanašale na obveznost objave seznama 
ocenjenih primerov, posvetovanja s skupnim odborom ali izdaje uradne odločitve v 30 
delovnih dneh. 

Višji uslužbenci Člani odborov

Primeri v zvezi z zaposlitvijo po prenehanju zaposlitve v javni upravi EU

Primeri v zvezi z zunanjo dejavnostjo

20 15 10 5
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Slika 2.10 – Sodišče je postopkovne kršitve odkrilo v šestih agencijah 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

 

Ukrepi, ki jih je treba sprejeti, 5 

Agencije bi morale okrepiti svoje notranje postopke in kontrole v zvezi z morebitnimi 
primeri „vrtljivih vrat”, da se zagotovi popolna skladnost z veljavnimi pravili. Zlasti bi 
morale: 

— izdati formalne odločitve v veljavnem roku, 

— pred izdajo odločitve za vse primere zaprositi za mnenje skupnega odbora, 

— objaviti seznam vseh primerov, ki so bili ocenjeni v zvezi s tveganjem lobiranja in 
zastopanja interesov. 

Le nekaj agencij je uvedlo zahteve, ki presegajo minimalne 
pravne zahteve za obravnavo morebitnih primerov „vrtljivih 
vrat”  

2.40. Devet agencij je uvedlo notranja pravila zaradi pomanjkljivih določb v zakonodaji EU, 
ki se nanašajo na dejavnosti članov odborov agencij, kot je opisano v okviru 2.6. Glej okvir 2.8. 

Seznam ocenjenih 
primerov ni bil objavljen

Ni bilo posvetovanja
s skupnim odborom

Odločitev je bila 
izdana z zamudo ali 

pa sploh ni bila

Razlogi za uvedbo 
omejitev niso bili 

pojasnjeni v odločitvi

ACER

EASA

EIOPA

ENISA

Europol

EUSPA
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Okvir 2.8 

Devet agencij (EBA, EIOPA, EIT, EMA, ESMA, EUIPO, Europol, FRA in 
SRB) je uvedlo posebne določbe o tveganju primerov „vrtljivih vrat” v 
zvezi s člani svojih odborov 

V skladu z notranjimi pravili agencije EMA morajo člani upravnega odbora (in njihovi 
namestniki) agencijo nemudoma obvestiti o tem, da nameravajo opravljati poklicno 
dejavnost v farmacevtskem podjetju. Agencija mora od trenutka, ko prejme tako 
obvestilo, zadevni osebi omejiti nadaljnje sodelovanje v dejavnostih odbora. Podobna 
pravila veljajo tudi za člane znanstvenih odborov in strokovnih skupin agencije. 

Inštitut EIT ima kodeks dobrega ravnanja, v katerem so obravnavana navzkrižja interesov 
članov upravnega odbora. Skladno z njim člani upravnega odbora dve leti po prenehanju 
delovnega razmerja ne smejo zasedati kakršnega koli položaja, plačanega ali neplačanega, 
v katerem koli podjetju, raziskovalnem središču ali univerzi, ki sodelujejo v skupnostih 
znanja in inovacij EIT ali prejemajo nepovratna sredstva EIT. 

2.41. Preostalih 31 agencij upošteva le morebitne primere „vrtljivih vrat” v zvezi s svojimi 
sedanjimi in nekdanjimi uslužbenci. Glede na navedeno se kakršna koli ocena opravi le za 
majhen delež morebitnih primerov „vrtljivih vrat” v zvezi s člani odborov agencij (glej 
sliko 2.11). Zaradi tega lahko pride do navideznih ali dejanskih navzkrižij interesov, ki imajo 
lahko naslednje posledice: 

o odločitve se ne sprejemajo v javnem interesu, temveč v interesu prihodnjega delodajalca 
zadevnega člana odbora, 

o nepoštene prednosti za nekatere subjekte zasebnega sektorja v smislu notranjih 
informacij ali odnosov/lobiranja. 
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Slika 2.11 – Ocenjenih je malo morebitnih primerov „vrtljivih vrat” v 
zvezi s člani odborov agencij 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi informacij, ki so jih predložile agencije 

Ukrepi, ki jih je treba sprejeti, 6 

Agencije bi za člane svojih odborov morale uvesti notranja pravila o navzkrižju interesov 
na splošno in zlasti o primerih „vrtljivih vrat”. 

2.42. Sodišče je na splošno ugotovilo, da se agencije pri opredelitvi morebitnih primerov 
„vrtljivih vrat” in s tem povezanega tveganja navzkrižja interesov opirajo skoraj izključno na 
lastne izjave zadevnih uslužbencev. Večina agencij ni sprejela nobenih ukrepov, s katerimi bi 
ugotovila, ali sedanji uslužbenci opravljajo neprijavljene zunanje dejavnosti oziroma ali so se 
njihovi nekdanji uslužbenci zaposlili drugje, ne da bi o tem obvestili agencijo. Prav tako ne 
spremljajo, ali nekdanji uslužbenci spoštujejo omejitve, ki so bile v zvezi z njihovimi novimi 
delovnimi mesti zanje uvedene. Vendar je Sodišče odkrilo štiri primere dobre prakse, pri 
katerih so agencije uvedle postopke za spremljanje tega vprašanja (glej okvir 2.9). 

Člani odborov

Višji uslužbenci

Povprečno število 
delovnih mest

Število odhodov Število ocenjenih 
primerov

1 435 659 25

121 45 38
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Okvir 2.9 

Samo štiri agencije (Urad BEREC, SRB, EBA in ESMA) so vzpostavile 
postopke za spremljanje skladnosti s pravili v zvezi s primeri „vrtljivih 
vrat” 

Urad BEREC je vzpostavil postopke za izvajanje vzorčnih pregledov, ali nekdanji uslužbenci 
izpolnjujejo svoje obveznosti iz člena 16 kadrovskih predpisov. Ti pregledi so osredotočeni 
na višje uslužbence in uslužbence, ki jim je bilo prepovedano opravljati določeno poklicno 
dejavnost ali jim je bilo dovoljeno sprejeti novo zaposlitev z upoštevanjem nekaterih 
omejitev. 

SRB je uvedel postopke za izvajanje pregledov skladnosti nekdanjih uslužbencev, ki so 
zapustili SRB v zadnjih dveh letih, vključno z uporabo javno dostopnih podatkovnih zbirk. 

 

Ukrepi, ki jih je treba sprejeti, 7 

Agencije bi morale dejavno spremljati poklicno dejavnost svojih višjih uslužbencev 
(vključno s tistimi, ki so agencijo zapustili v zadnjih dveh letih), da bi lahko odkrile 
neprijavljene primere „vrtljivih vrat” in zagotovile upoštevanje predhodno uvedenih 
omejitev. 
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Drugi izdelki Sodišča, ki se nanašajo na 
agencije 
2.43. Sodišče je poleg revizijskih poročil, ki so se posebej nanašala na agencije, v letu 2021 
in v prvi polovici leta 2022 objavilo tudi številna posebna poročila o izvajanju politik EU, ki so se 
nanašala na več agencij. V tabeli 2.1 je predstavljena vsebina petih izbranih poročil, celoten 
seznam pa je na sliki 2.12. 

Tabela 2.1 – Glavne točke, obravnavane v nedavnih izbranih posebnih 
poročilih Sodišča o agencijah EU 

Posebno poročilo 
in zadevna 

agencija 
Glavne obravnavane točke 

Posebno poročilo 
06/2022 

Pravice 
intelektualne 
lastnine EU: varstvo 
ni popolnoma 
zanesljivo 

EUIPO 

Pri tej reviziji je Sodišče ocenilo, ali so bile pravice intelektualne 
lastnine v zvezi z blagovnimi znamkami EU, modeli EU in geografskimi 
označbami na enotnem trgu dobro varovane. 

Ugotovilo je, da je bilo varstvo kljub nekaterim zakonodajnim 
pomanjkljivostim na splošno zanesljivo. Ker ni jasne metodologije za 
določitev pristojbin EU, je raven pristojbin taka, da se kopičijo 
presežki. Poleg tega je Sodišče ugotovilo pomanjkljivosti v zakonodaji 
v zvezi z okvirom urada EUIPO za upravljanje in odgovornost. 

Sodišče je Komisiji priporočilo, naj v okviru svoje ocene učinka, 
uspešnosti in učinkovitosti urada EUIPO in njegovih delovnih praks 
dopolni in posodobi regulativne okvire ter oceni ureditve upravljanja 
in metodologijo za določanje pristojbin. Priporočilo je tudi, naj urad 
EUIPO izboljša svoje sisteme financiranja, nadzora in vrednotenja, in 
sicer z zagotovitvijo zanesljive metode za izračun pavšalnih zneskov, 
ustrezno utemeljitvijo tekočih stroškov javnih zbirk podatkov EU za 
blagovne znamke in modele EU ter izboljšanjem sistemov 
vrednotenja za evropsko sodelovanje. 

Posebno poročilo 
05/2022 

Število kibernetskih napadov na institucije, organe in agencije EU se 
močno povečuje. Ker so institucije, organi in agencije EU med seboj 
tesno povezani, so lahko zaradi slabosti enega varnostnim grožnjam 
izpostavljeni tudi drugi. Sodišče je preučilo, ali imajo institucije, 
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Posebno poročilo 
in zadevna 

agencija 
Glavne obravnavane točke 

Kibernetska varnost 
institucij, organov 
in agencij EU – 
Raven 
pripravljenosti na 
splošno ni 
sorazmerna z 
grožnjami 

ENISA 

organi in agencije EU ustrezne ureditve za zaščito pred kibernetskimi 
grožnjami.  

Ugotovilo je, da njihova raven pripravljenosti na splošno ni 
sorazmerna z grožnjami in da imajo zelo različne ravni zrelosti na 
področju kibernetske varnosti. Priporoča, naj Komisija izboljša 
njihovo pripravljenost, in sicer tako, da predlaga uvedbo zavezujočih 
pravil o kibernetski varnosti in poveča vire za skupino za odzivanje na 
računalniške grožnje (CERT-EU). Poleg tega naj Komisija spodbuja 
nadaljnje sinergije med institucijami, organi in agencijami EU, 
skupina CERT-EU in Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost 
pa naj svojo podporo osredotočita na manj zrele institucije, organe in 
agencije EU. 

Posebno poročilo 
04/2022 

Investicijski skladi: z 
ukrepi EU še ni bil 
vzpostavljen 
dejanski enotni trg s 
koristmi za 
vlagatelje 

ESMA 

Investicijski skladi imajo eno ključnih vlog v evropski uniji kapitalskih 
trgov, saj pripomorejo k učinkovitemu razporejanju kapitala 
vlagateljev. Sodišče je ocenilo primernost regulativnega okvira, 
prizadevanja EU za vzpostavitev podobnega in uspešnega nadzora v 
vseh državah članicah ter njeno delo na področju zaščite vlagateljev 
in finančne stabilnosti. 

Ugotovilo je, da je bilo z ukrepi EU sicer mogoče vzpostaviti enotni 
trg za investicijske sklade, vendar se z njimi še niso dosegli želeni 
izidi, saj so bile dejanske čezmejne dejavnosti in koristi za vlagatelje 
še vedno omejene. Organ ESMA si je prizadeval za spodbujanje 
konvergence nadzora, kar je privedlo k rahlemu izboljšanju kakovosti 
nadzora in manjšim razlikam. Vendar organ ESMA tega napredka ni 
mogel meriti in je imel omejeno znanje o tem, ali se je v državah 
članicah izvajala enakovredna raven nadzora. Kljub temu pa so bile 
na podlagi dela organa ESMA razkrite slabosti v nadzoru posameznih 
držav članic in nekatere različne prakse. Pri doseganju doslednega 
nadzora se je organ ESMA opiral na dobro voljo nacionalnih 
nadzornikov in pripravljenost lastnega odbora nadzornikov. 

Posebno poročilo 
19/2021 

Podpora Europola v 
boju proti 
tihotapljenju 
migrantov: Europol 

Tihotapljenje migrantov v zadnjih letih za EU pomeni velik 
humanitarni in varnostni izziv. Sodišče je v okviru revizije ocenilo, ali 
je Europol uspešno podpiral države članice EU pri razbijanju 
kriminalnih mrež, vključenih v organizirano tihotapljenje migrantov.  

Ugotovilo je, da partnerji Europola cenijo njegovo podporo, vendar 
zaradi slabosti pri merjenju njegovih rezultatov ni moglo v celoti 
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Posebno poročilo 
in zadevna 

agencija 
Glavne obravnavane točke 

je cenjen partner, 
vendar uporaba 
virov podatkov in 
merjenje rezultatov 
nista zadostna 

Europol 

oceniti njegovega učinka. Prav tako je ugotovilo, da je Europol včasih 
le malo uporabljal razpoložljive evropske vire podatkov. Sodišče je 
priporočilo, naj Europol uporabi vse razpoložljive vire podatkov, 
okrepi izmenjavo podatkov s partnerji, izboljša spremljanje 
smotrnosti dejavnosti na področju tihotapljenja migrantov in 
poročanje o njej ter zagotovi večjo transparentnost svojega postopka 
za prednostno razvrščanje zadev, ki se nanašajo na tihotapljenje 
migrantov in izvirajo iz držav članic. 

Posebno poročilo 
08/2021 

Podpora, ki jo 
Frontex zagotavlja 
za upravljanje 
zunanjih meja, še ni 
dovolj uspešna 

Frontex 

Sodišče je s to revizijo ocenilo, ali je Frontex uspešno izvajal štiri od 
svojih šestih primarnih dejavnosti, da bi prispeval k izvajanju 
evropskega integriranega upravljanja meja ter tako podprl države 
članice pri preprečevanju in odkrivanju nezakonitega priseljevanja in 
čezmejnih kaznivih dejanj ter odzivanju nanje. Preučilo je tudi 
pripravljenost Frontexa za izpolnjevanje njegovega novega in 
razširjenega mandata iz leta 2019. 

Sodišče je ugotovilo, da podpora, ki jo Frontex zagotavlja državam 
članicam in pridruženim schengenskim državam v boju proti 
nezakonitemu priseljevanju in čezmejnim kaznivim dejanjem, ni bila 
dovolj uspešna. Sodišče je ugotovilo, da Frontex svojega mandata iz 
leta 2016 ni izvedel v celoti, poleg tega pa opozarja na več tveganj, 
povezanih z njegovim mandatom iz leta 2019. 
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Slika 2.12 – Druga posebna poročila Sodišča, ki se nanašajo na agencije in 
so bila objavljena leta 2021 in v prvi polovici leta 2022 

 

Senat I
Trajnostna raba 
naravnih virov

Razdelek 3 
večletnega 
finančnega 
okvira

Razdelek 4 
večletnega 
finančnega 
okvira

Razdelek 5 
večletnega 
finančnega 
okvira

Samofinancirane
Razdelek 2
večletnega 

finančnega 
okvira

Razdelek 1 
večletnega 
finančnega 
okvira

Posebno poročilo 16/2021:
Skupna kmetijska politika in 
podnebje: polovica porabe EU za 
podnebne ukrepe je namenjena 
skupni kmetijski politiki, vendar se 
emisije kmetij ne zmanjšujejo

EEA

Posebno poročilo 12/2021:
Načelo „onesnaževalec plača“: 
nedosledna uporaba v različnih 
okoljskih politikah in ukrepih EU

EEA

Posebno poročilo 20/2021:
Trajnostna raba vode v 
kmetijstvu: bolj verjetno je, da 
se bo s sredstvi SKP spodbujala 
večja kot pa učinkovitejša raba 
vode

EEA

Posebno poročilo 21/2021:
Financiranje EU za biotsko 
raznovrstnost in podnebne 
spremembe v gozdovih EU: 
pozitivni, vendar omejeni rezultati

EEA

Posebno poročilo 09/2022:
Poraba za podnebne ukrepe v 
proračunu EU za obdobje 2014–
2020: znesek je bil naveden 
previsoko

EEA

Senat II
Naložbe v 
kohezijo, rast in 
vključevanje

Posebno poročilo 05/2021:
Infrastruktura za polnjenje 
električnih vozil: več polnilnih 
postaj, vendar so zaradi 
neenakomerne uvedbe potovanja 
po EU še vedno otežena

CINEA

Posebno poročilo 25/2021:
Podpora Evropskega socialnega 
sklada za boj proti dolgotrajni 
brezposelnosti: ukrepi morajo biti 
bolj ciljno usmerjeni, prilagojeni in 
spremljani

Eurofound

Posebno poročilo 03/2022:
Uvajanje omrežij 5G v EU: zamude 
pri uvajanju omrežij in varnostna 
vprašanja, ki ostajajo nerešena

Urad BEREC, ENISA
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Senat III
Zunanji ukrepi, 
varnost in 
pravica

Senat IV
Regulacija trgov 
in konkurenčno 
gospodarstvo

Posebno poročilo 01/2021:
Načrtovanje reševanja v okviru 
enotnega mehanizma za reševanje

Posebno poročilo 07/2021:
Vesoljska programa EU Galileo in 
Copernicus: storitve so se začele 
izvajati, vendar je treba dodatno 
spodbuditi njihovo uporabo

Posebno poročilo 19/2021:
Podpora Europola v boju proti 
tihotapljenju migrantov: Europol je 
cenjen partner, vendar uporaba virov 
podatkov in merjenje rezultatov 
nista zadostna

Posebno poročilo 04/2022:
Investicijski skladi: z ukrepi EU še 
ni bil vzpostavljen dejanski enotni 
trg s koristmi za vlagatelje

EUROPOL

EUSPA

EASME, EIOPA, EBA

Razdelek 3 
večletnega 
finančnega 
okvira

Razdelek 4 
večletnega 
finančnega 
okvira

Razdelek 5 
večletnega 
finančnega 
okvira

Samofinancirane
Razdelek 2 
večletnega 
finančnega 
okvira

Razdelek 1 
večletnega 
finančnega 
okvira

Frontex
Posebno poročilo 17/2021:
Sodelovanje EU s tretjimi državami 
na področju ponovnega sprejema: 
relevantni ukrepi so prinesli omejene 
rezultate

ECDC
Posebno poročilo 13/2022:
Prosto gibanje v EU med 
pandemijo COVID-19 –
Omejeno preverjanje kontrol na 
notranjih mejah ter neusklajeno 
ukrepanje držav članic

SRB

Frontex
Posebno poročilo 08/2021:
Podpora, ki jo Frontex zagotavlja za 
upravljanje zunanjih meja, še ni 
dovolj uspešna

Posebno poročilo 13/2021:
Prizadevanja EU za boj proti pranju 
denarja v bančnem sektorju so 
razdrobljena, izvajanje pa je 
nezadostno

EBA

Posebno poročilo 06/2022:
Pravice intelektualne lastnine EU: 
varstvo ni popolnoma zanesljivo

EUIPO

Posebno poročilo 07/2022:
Instrumenti za internacionalizacijo 
MSP: številni podporni ukrepi, ki pa 
niso povsem skladni ali medsebojno 
usklajeni

EISMEA

ENISA
Posebno poročilo 05/2022:
Kibernetska varnost institucij, organov 
in agencij EU: raven pripravljenosti na 
splošno ni sorazmerna z grožnjami

EUSPA

Posebno poročilo 15/2022:
Ukrepi za povečevanje udeležbe v 
programu Obzorje 2020 so bili 
dobro zasnovani, vendar bodo 
trajnostne spremembe večinoma 
odvisne od prizadevanj nacionalnih 
organov

REA
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Vir: Evropsko računsko sodišče 

  

Posebno poročilo 10/2021:
Vključevanje vidika spola 
v proračunu EU: čas je, da se 
z besed preide na dejanja

EIGESenat V
Financiranje 
in upravljanje 
Unije 

Razdelek 3 
večletnega 
finančnega 
okvira

Razdelek 4 
večletnega 
finančnega 
okvira

Razdelek 5 
večletnega 
finančnega 
okvira

Samofinancirane
Razdelek 2 
večletnega 
finančnega 
okvira

Razdelek 1 
večletnega 
finančnega 
okvira

Posebno poročilo 22/2021:
Trajnostno financiranje: 
za preusmeritev financiranja 
k trajnostnim naložbam so 
potrebni bolj usklajeni ukrepi EU

EASME, EIOPA, EBA

Posebno poročilo 11/2022:
Zaščita proračuna EU – Uporabo 
črnega seznama je treba izboljšati

REA
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Odgovor mreže agencij EU 
1.25 

Urad EUIPO želi opozoriti na odločitev zakonodajalcev, ki je bila potrjena med 

zadnjo zakonodajno reformo. V skladu s členom 176(2) Uredbe (EU) 2017/1001 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki 

Evropske unije (uredba o blagovni znamki EU) „proračunski odbor potrdi 

zaključni račun izvršnemu direktorju glede izvajanja proračuna“. Ta potrditev 

močno temelji na letnem poročilu Evropskega računskega sodišča. 

Urad CPVO želi poudariti, da je upravni svet urada CPVO proračunski organ 

agencije. Veljavna določba je navedena v členu 109 Uredbe Sveta (ES) št. 

2100/94 z dne 27. julija 1994 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti. 

Enotni odbor za reševanje želi poudariti, da spada med agencije, ki se v celoti 

financirajo iz lastnih sredstev. Proračun in kadrovski načrt Enotnega odbora za 

reševanje se odobrita na plenarnem zasedanju na predlog predsednika v skladu 

s členom 61 Uredbe (EU) št. 806/2014. 

 

2.19, 2.21, 2.24, 2.26 

Mreža EUAN priznava opažanja Sodišča, zlasti na področjih upravljanja javnih 

naročil, postopkov zaposlovanja in proračunskega upravljanja. Članice 

mreže EUAN so se zavezale, da bodo nenehno izboljševale svoje politike in 

postopke. Mreža želi poudariti, da se opažanja glede posameznih primerov med 

agencijami razlikujejo, zato se želi sklicevati na odziv posamezne agencije na 

izjavo o zanesljivosti in povezana opažanja v poglavju 3. 

 

2.34, 2.35 

Mreža EUAN v celoti podpira pomen, pripisan vprašanjem nasprotja interesov in 

vrtljivih vrat, vendar pa je pravna podlaga šibka, kar zadeva člane upravnih 

odborov. Člane imenuje Svet, in če ne obstajajo jasne pravne določbe o 

preprečevanju in obvladovanju vprašanj nasprotja interesov in vrtljivih vrat, 
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agencije in njihovi upravni odbori težko izvedejo učinkovite ukrepe, na primer pri 

poklicnih dejavnostih po prenehanju članstva v upravnem odboru. Ne glede na to 

si bodo članice mreže EUAN še naprej po najboljših močeh prizadevale znotraj 

obstoječega pravnega okvira. 
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Poglavje 3 

Izjave o zanesljivosti 

in drugi revizijski rezultati, 

ki se nanašajo na agencije 
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3.1. Informacije v podkrepitev izjav o 
zanesljivosti 

Osnova za mnenja 

3.1.1. Sodišče je revizijo izvedlo v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja (ISA) in 
etičnim kodeksom MZRS ter mednarodnimi standardi za vrhovne revizijske institucije INTOSAI 
(ISSAI). Odgovornost Sodišča na podlagi teh standardov je natančneje opisana v delu tega 
poročila z naslovom Revizorjeva odgovornost. Sodišče izpolnjuje zahteve glede neodvisnosti in 
svoje etične odgovornosti v skladu z etičnim kodeksom za poklicne računovodje, ki ga je izdal 
Odbor za mednarodne etične standarde za računovodje. Sodišče meni, da so pridobljeni 
revizijski dokazi zadostna in ustrezna podlaga za njegovo mnenje. 

Odgovornosti poslovodstva in odgovornih za upravljanje 

3.1.2. V skladu s členi 310 do 325 PDEU in finančnimi uredbami agencij je poslovodstvo 
vsake agencije odgovorno za pripravo in predstavitev njenega zaključnega računa na podlagi 
mednarodno sprejetih računovodskih standardov za javni sektor ter za zakonitost in pravilnost 
transakcij, povezanih z zaključnim računom. To 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 to, 
da dejavnosti, finančne transakcije in informacije v računovodskih izkazih izpolnjujejo uradne 
zahteve, ki veljajo zanje. Končno odgovornost za zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih 
z zaključnim računom vsake agencije, ima njeno poslovodstvo. 

3.1.3. Pri pripravi zaključnega računa je poslovodstvo odgovorno za oceno zmožnosti 
agencije za časovno neomejenost delovanja. Razkriti mora zadeve, povezane s časovno 
neomejenostjo delovanja agencije, kadar je to ustrezno, ter uporabljati računovodenje na 
podlagi predpostavke o časovni neomejenosti delovanja, razen če poslovodstvo namerava 
likvidirati subjekt ali nehati poslovati ali če nima druge možnosti, kot da to stori. 

3.1.4. Naloga odgovornih za upravljanje je nadzor nad procesom računovodskega 
poročanja agencij. 
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Revizorjeva odgovornost za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij 

3.1.5. Sodišče ima dva cilja. Prvi je pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem, ali je zaključni 
račun posamezne agencije brez pomembno napačne navedbe in ali so transakcije, povezane z 
zaključnim računom, zakonite in pravilne. Drugi je na podlagi svojega revizijskega dela 
Evropskemu parlamentu in Svetu ali drugim organom za razrešnico zagotoviti izjave o 
zanesljivosti v zvezi z zanesljivostjo zaključnih računov agencij ter zakonitostjo in pravilnostjo z 
njimi povezanih transakcij. Sprejemljivo zagotovilo je visoka raven zagotovila, vendar ni nujno, 
da se z revizijo vedno odkrijejo vsi primeri pomembno napačnih navedb ali neskladij, ki lahko 
obstajajo. Do slednjih 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. 

3.1.6. Sodišče v zvezi s prihodki preverja subvencije, prejete od Evropske komisije ali 
sodelujočih držav, ter oceni postopke agencij za pobiranje morebitnih pristojbin in drugih 
prihodkov. 

3.1.7. Sodišče pri odhodkih preuči plačilne transakcije ob nastanku, evidentiranju in 
sprejetju odhodkov. Ta preučitev zajema vse kategorije plačil (vključno z nakupom sredstev) 
razen predujmov ob njihovem nastanku. Sodišče preuči predplačila, ko prejemnik sredstev 
utemelji njihovo pravilno porabo in agencija sprejme utemeljitev z obračunom predplačila v 
istem letu ali pozneje. 

3.1.8. Sodišče v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja (ISA) in mednarodnimi 
standardi za vrhovne revizijske institucije (ISSAI) med celotno revizijo uporablja strokovno 
presojo in ohranja strokovno skrbnost. Opravi tudi naslednje korake: 

o ugotavlja in ocenjuje tveganja pomembno napačnih navedb v zaključnem računu in 
pomembnih neskladij z njim povezanih transakcij z zahtevami pravnega okvira Evropske 
unije, ki so posledica goljufije ali napake. Revizijske postopke oblikuje in izvaja na podlagi 
teh tveganj ter pridobiva revizijske dokaze, ki so zadostna in ustrezna osnova za njegova 
mnenja. Tveganje, da se ne odkrijejo pomembno napačne navedbe ali neskladja, ki so 
posledica goljufij, je večje od tveganja, da se ne odkrijejo pomembno napačne navedbe 
ali neskladja, ki so posledica napake, saj goljufije lahko vključujejo dogovarjanje, 
ponarejanje, načrtne opustitve, zavajajoče razlage ali pa izogibanje notranjim kontrolam, 

o skuša razumeti notranje kontrole, relevantne za revizijo, da se pripravijo okoliščinam 
primerni revizijski postopki, vendar ne za izrekanje mnenja o uspešnosti teh notranjih 
kontrol, 

o vrednoti ustreznost uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenost 
računovodskih ocen in z njimi povezanih razkritij poslovodstva, 
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o sprejema zaključke o ustreznosti tega, da je poslovodstvo uporabilo računovodstvo na 
osnovi predpostavke o zmožnosti časovne neomejenosti delovanja, ter glede na 
pridobljene revizijske dokaze tudi o tem, ali obstaja pomembna negotovost v zvezi z 
dogodki ali razmerami, ki bi lahko pomenili precejšen dvom o zmožnosti posamezne 
agencije za časovno neomejenost delovanja. Če ugotovi, da obstaja pomembna 
negotovost, mora v svojem revizijskem poročilu opozoriti na s tem povezana razkritja v 
zaključnem računu ali pa, če so ta razkritja neprimerna, spremeniti svoje mnenje. 
Zaključki Sodišča temeljijo na revizijskih dokazih, pridobljenih do datuma njegovega 
revizijskega poročila. Toda zaradi dogodkov po tem datumu je lahko subjekt prisiljen 
prenehati nadaljnje delovanje, 

o vrednoti celotno predstavitev, strukturo in vsebino zaključnih računov, vključno z razkritji, 
ter to, ali zaključni računi pošteno predstavljajo z njimi povezane transakcije in dogodke, 

o pridobiva zadostne ustrezne revizijske dokaze o finančnih informacijah agencij, da bi 
lahko dalo mnenje o zaključnem računu in z njim povezanih transakcijah. Odgovorno je za 
usmerjanje, nadzor in izvedbo revizije. Revizijska mnenja so izključno odgovornost 
Sodišča, 

o kadar je to ustrezno, Sodišče upošteva revizijsko delo v zvezi z zaključnim računom 
agencij, ki so ga opravili neodvisni zunanji revizorji, kot je določeno v členu 70(6) finančne 
uredbe EU. 

Sodišče komunicira s poslovodstvom o zadevah, kot so načrtovani obseg in časovni razpored 
revizij ter pomembne revizijske ugotovitve, vključno z morebitnimi pomembnimi slabostmi pri 
notranjih kontrolah, ki jih odkrije pri svojih revizijah. Sodišče od zadev, o katerih komunicira z 
agencijami, določi tiste, ki so bile najpomembnejše pri reviziji zaključnih računov za tekoče 
obdobje. Označi jih kot ključne revizijske zadeve. Opiše jih v revizijskem poročilu, razen če tega 
v skladu z zakonodajo ne sme storiti ali, v izredno redkih okoliščinah, če ugotovi, da se o zadevi 
v njegovem poročilu ne bi smelo poročati, ker bi bilo smiselno pričakovati, da bodo neugodne 
posledice tega poročanja večje od koristi javnega interesa. 
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Agencije, ki so financirane iz razdelka 1 

večletnega finančnega okvira –  
Enotni trg, inovacije in digitalno 
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3.2. Agencija Evropske unije za 
sodelovanje energetskih regulatorjev 
(ACER) 

Uvod 

3.2.1. Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev (v nadaljnjem 
besedilu: Agencija ali ACER) s sedežem v Ljubljani je bila ustanovljena z Uredbo (ES) 
št. 713/2009 Evropskega parlamenta in Sveta25, ki je bila pozneje spremenjena z Uredbo (EU) 
2019/942 Evropskega parlamenta in Sveta26. Njena glavna naloga je na ravni Unije pomagati 
nacionalnim regulativnim organom pri izvajanju regulativnih nalog, ki jih izvajajo v državah 
članicah, in po potrebi usklajevati njihove dejavnosti. Z uredbo o celovitosti in preglednosti 
veleprodajnega energetskega trga (uredba REMIT27) so bile Agenciji dodeljene dodatne naloge 
v zvezi s spremljanjem evropskega veleprodajnega energetskega trga. Na sliki 3.2.1 so 
predstavljeni ključni podatki o Agenciji28. 

Slika 3.2.1 – Ključni podatki o Agenciji 

 
* Proračunski zneski temeljijo na skupnih odobritvah plačil, ki so bile na voljo v proračunskem letu. 

** To so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci EU ter napoteni nacionalni strokovnjaki, niso pa 
vključeni agencijski delavci in svetovalci. 

Vir: zaključni račun Agencije za proračunski leti 2020 in 2021. Podatke o uslužbencih je zagotovila 
Agencija. 

                                                             
25 Uredba (ES) št. 713/2009 o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev. 

26 Uredba (EU) 2019/942 o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev. 

27 Uredba (EU) št. 1227/2011 o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga. 

28 Več informacij o vlogi in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: 
www.acer.europa.eu. 

20

27

Proračun (v milijonih EUR)*

105

106

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=celex%3A32009R0713
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0942&qid=1656596216495
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32011R1227
http://www.acer.europa.eu/


 76 

Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) 

 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.2.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredna 
preizkušanja transakcij in oceno ključnih elementov nadzornih in kontrolnih sistemov 
posamezne agencije. To dopolnjujejo dokazi, ki izhajajo iz dela drugih revizorjev, ter analiza 
informacij, ki jih je zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

3.2.3. Za opis podlage za mnenje Sodišča, odgovornosti poslovodstva Agencije in 
odgovornih za upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 345 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 

3.2.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Agencije Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev 
(ACER), ki ga sestavljajo računovodski izkazi29 in poročila o izvrševanju proračuna 
Agencije30 za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2021, ter 

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

v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.2.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 

                                                             
29 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

30 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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položaj na dan 31. decembra 2021 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 

3.2.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.2.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

3.2.8. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja o zakonitosti in pravilnosti transakcij 

3.2.9. Sodišče je v revizijskem poročilu za proračunsko leto 201931 ugotovilo, da je bilo 
več posameznih naročil na podlagi neke okvirne pogodbe za storitve IT deloma nepravilnih. 
Posledično je to lahko vplivalo na nadaljnja plačila, izvršena na podlagi te okvirne pogodbe. 
Leta 2021 so s tem povezana plačila znašala 21 534 EUR. 

                                                             
31 Odstavek 7 Poročila Sodišča o zaključnem računu Agencije Evropske unije za sodelovanje 

energetskih regulatorjev (ACER) za proračunsko leto 2019. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ACER_2019/ACER_2019_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ACER_2019/ACER_2019_SL.pdf
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Opažanja v zvezi s sistemi upravljanja in kontrol 

3.2.10. ACER je med letoma 2019 in 2021 ocenil tri primere potencialnega nasprotja 
interesov v zvezi z višjimi uslužbenci, ki so začeli opravljati plačano zunanjo dejavnost ali novo 
službo drugje. Sodišče je v enem od teh primerov, ki ga je revidiralo, ugotovilo, da je ACER kršil 
člen 16 kadrovskih predpisov, saj se ni posvetoval s skupnim odborom in je sklep izdal po 
preteku roka. V sklepu so bile navedene omejitve, namenjene blaženju tveganja nasprotja 
interesov, ker pa je bil izdan z zamudo, ga ni bilo mogoče izvršiti, kar pomeni, da je zadevna 
oseba dejansko dobila dovoljenje, da začne novo službo brez kakšnih koli omejitev. ACER je 
kasneje zadevno osebo pozval, naj upošteva omejitve v prvotnem sklepu, toda za ta poziv ni 
bilo pravne podlage. 

Opažanja o upravljanju proračuna 

3.2.11. Sodišče je ugotovilo, da je ACER prenesel 6,6 milijona EUR (29,9 %) odobritev za 
prevzem obveznosti za leto 2021 v leto 2022. Od tega zneska je bilo 4,0 milijarde EUR ali 54 % 
odhodkov iz poslovanja povezanih z osrednjimi operativnimi dejavnostmi v okviru uredbe 
REMIT. Visoke stopnje prenosov so v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti in kažejo 
na strukturne probleme pri izvrševanju proračuna. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

3.2.12. Pregled ukrepov, sprejetih na podlagi opažanj Sodišča iz prejšnjih let, je v Prilogi. 
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Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

Leto Opažanja Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

2016 ACER bi morda lahko razmislil o uvedbi diferenciranih proračunskih 
odobritev, ki bi bolje odražale večletno naravo poslovanja. zaključen 

2019 

ACER je podpisal kaskadno okvirno pogodbo v dveh sklopih na področju 
sistemov IT in svetovanja v zvezi z IT, in sicer v vrednosti do 
25 milijonov EUR. Vendar 61,3 % plačil, izvršenih leta 2019 v okviru 
sklopa 1 pogodbe, ni bilo zajetih v ceniku pogodbe. ACER je za zadevne 
postavke sklenil neposredne pogodbe brez konkurenčnega postopka. 
Specifične pogodbe iz sklopa 1 so zato nepravilne. 

se izvaja 

(do prenehanja veljavnosti okvirne pogodbe 
leta 2025) 

2019 

ACER je v nekem postopku zaposlovanja napačno izračunal število točk, 
doseženih pri ocenjevanju, zaradi česar je bil eden od kandidatov izbran 
neupravičeno. To je v nasprotju z načelom enakega obravnavanja in kaže 
na to, da ACER ni uporabljal uspešnih notranjih kontrol. 

ni relevantno 

2019 

Sodišče je našlo dokaze, na podlagi katerih je mogoče sklepati, da je 
ACER pomanjkanje neposredno zaposlenih uslužbencev nadomestil z 
uporabo agencijskih delavcev. Vsi agencijski delavci razen enega, ki so 
delali na Agenciji, so opravljali dolgoročne naloge. ACER bi moral stalne 

neizveden 
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Leto Opažanja Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

tekoče naloge dodeljevati neposredno zaposlenim uslužbencem in ne 
agencijskim delavcem. 

2019 
ACER je imel visoko stopnjo prenosov, ki so bili le delno upravičeni. To 
kaže na strukturni problem. Za odpravo te situacije naj ACER dodatno 
izboljša svoje proračunsko načrtovanje in cikle izvajanja. 

se izvaja 

2019 

ACER ni upošteval načela notranje kontrole 12, ki je del njegovega okvira 
notranje kontrole in v skladu s katerim mora odstopanja od pravil in 
postopkov evidentirati v svojem registru izjem. To ogroža 
transparentnost in uspešnost njegovih sistemov notranjih kontrol. 

zaključen 

2020 
Slabosti v notranjih kontrolah pri postopkih zaposlovanja so vplivale na 
postopek ocenjevanja kandidatov, vendar zaradi njih zakonitost ali 
pravilnost revidiranih postopkov ni bila vprašljiva. 

ni relevantno 

2020 

Odstavek o drugih zadevah: ACER ni sprejel notranjih pravil za 
zagotovitev kontinuitete prenosov pooblastil v primerih, ko 
odredbodajalci pooblastitelji ali pooblaščeni odredbodajalci zapustijo 
svoje delovno mesto. 

zaključen 
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Odgovor Agencije 
3.2.9. Agencija priznava plačilo, izvedeno na podlagi zadevne okvirne pogodbe. 
Njegova vrednost predstavlja 0,1 % vseh plačil, izvršenih v letu 2021. Agencija je v 
največji možni meri zmanjšala nabave po cenah, ki niso zajete v cenikih (pod 10 % 
vrednosti vsake posebne pogodbe), pri čemer je upoštevala neprekinjenost svojih 
operativnih dejavnosti. 

3.2.10. Agencija se je seznanila z vsemi dejstvi, ki jih je predstavilo Sodišče. Opozoriti je 
treba, da se je agencija prvič soočila s tako situacijo in je poskušala zagotoviti uvedbo 
ustreznih pogojev. Vendar ji tega ni uspelo storiti pravočasno in je morala sklep 
umakniti. Agencija je menila, da je izmenjava pisem z nekdanjim uslužbencem dobra 
rešitev za formalizacijo pogodbenih obveznosti po preklicu sklepa, s čimer bi se 
zavarovala pred operativnimi in pravnimi tveganji ter tveganji za ugled. Agencija se na 
podlagi izkušenj, pridobljenih s tem postopkom, zavezuje, da bo postopek izvajala 
pravočasno in pravilno. 

3.2.11. Agencija priznava povečano stopnjo prenosov. Leto 2021 je bilo prvo leto, v 
katerem je agencija zaračunavala pristojbine. Ker na tem področju ni imela predhodnih 
izkušenj, je bila previdna pri sklepanju pogodb in je odložila začetek več operativnih 
projektov, ki naj bi se krili s pristojbinami, do poravnave prvega obroka pristojbin. To je 
povzročilo visoko stopnjo prenosov neporavnanih zneskov odobritev za prevzem 
obveznosti ob koncu leta. 
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3.3. Agencija za podporo Organu 
evropskih regulatorjev za elektronske 
komunikacije (Urad BEREC) 

Uvod 

3.3.1. Agencija za podporo Organu evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (v 
nadaljnjem besedilu: Urad ali Urad BEREC) s sedežem v Rigi je bila ustanovljena z Uredbo (EU) 
2018/1971 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 201832, s katero je bila 
nadomeščena prejšnja Uredba (ES) št. 1211/2009 Evropskega parlamenta in Sveta33. Glavna 
naloga Urada BEREC je, da zagotavlja strokovno in administrativno podporo Organu evropskih 
regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC). Pod vodstvom odbora regulatorjev zbira in 
analizira informacije o elektronskih komunikacijah ter širi najboljše prakse, kot so skupni 
pristopi, metodologije ali smernice za izvajanje regulativnega okvira EU, med nacionalnimi 
regulativnimi organi. Na sliki 3.3.1 so predstavljeni ključni podatki o Uradu34. 

Slika 3.3.1 – Ključni podatki o Uradu BEREC 

 
* Proračunski zneski temeljijo na skupnih odobritvah plačil, ki so bile na voljo v proračunskem letu. 

** To so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci EU ter napoteni nacionalni strokovnjaki, niso pa 
vključeni agencijski delavci in svetovalci. 

Vir: zaključni račun Urada za proračunski leti 2020 in 2021. Podatke o uslužbencih je zagotovil Urad. 

                                                             
32 Uredba (EU) 2018/1971 o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske 

komunikacije (BEREC) in Agencije za podporo BEREC-u (Urad BEREC). 

33 Uredba (ES) 1211/2009 o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske 
komunikacije (BEREC) in Urada. 

34 Več informacij o vlogi in dejavnostih Urada je na voljo na njegovem spletišču: 
www.berec.europa.eu. 

8

10

Proračun (v milijonih EUR)*

43

45

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1971
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=celex%3A32009R1211
http://www.berec.europa.eu/
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Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.3.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredna 
preizkušanja transakcij in oceno ključnih elementov nadzornih in kontrolnih sistemov 
posamezne agencije. To dopolnjujejo dokazi, ki izhajajo iz dela drugih revizorjev, ter analiza 
informacij, ki jih je zagotovilo poslovodstvo Urada. 

3.3.3. Za opis podlage za mnenje Sodišča, odgovornosti poslovodstva Urada in 
odgovornih za upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 345 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 
3.3.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Agencije za podporo Organu evropskih regulatorjev za 
elektronske komunikacije (Urad BEREC), ki ga sestavljajo računovodski izkazi35 
in poročila o izvrševanju proračuna Urada36 za proračunsko leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, ter 

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

v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.3.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Urada za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni 

                                                             
35 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

36 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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položaj na dan 31. decembra 2021 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo 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 

3.3.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.3.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

3.3.8. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja o zakonitosti in pravilnosti transakcij 

3.3.9. Sodišče je v svojem revizijskem poročilu za proračunsko leto 201937 ugotovilo, da je 
bil nek postopek oddaje javnega naročila za pravne storitve nepravilen. Zato so bila vsa 
nadaljnja plačila, izvršena na podlagi zadevne okvirne pogodbe, nepravilna. Leta 2021 so s tem 
povezana plačila znašala 4 444 EUR. 

                                                             
37 Odstavek 17 Poročila o zaključnem računu Agencije za podporo Organu evropskih 

regulatorjev za elektronske komunikacije (Urad BEREC) za proračunsko leto 2019. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BEREC-Office_2019/BEREC-Office_2019_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BEREC-Office_2019/BEREC-Office_2019_SL.pdf


 85 

Agencija za podporo Organu evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (Urad BEREC) 

 

Opažanja v zvezi s sistemi upravljanja in kontrol 

3.3.10. V postopku zaposlovanja, ki ga je preverilo Sodišče, izbirna komisija pred 
pregledom prijav ni določila, kako se dodeljujejo točke za vsako izbirno merilo. Zato je bila 
transparentnost ocenjevanja kandidatov omejena. 

Predsednik izbirne komisije je v zvezi z dvema kandidatoma pod njegovim nadzorom prijavil 
poklicno nasprotje interesov. Vendar v končnem ocenjevalnem poročilu ni bilo opisano, kako je 
bilo to nasprotje interesov obravnavano. 

Te ugotovljene slabosti spodkopavajo načeli transparentnosti in enake obravnave v postopku 
zaposlovanja. Zaradi njih je Urad BEREC lahko izpostavljen tveganjem za ugled in pravnim 
tveganjem. 

3.3.11. Urad BEREC je v enem revidiranem postopku za storitve IT izvajalca pozval k 
oddaji ponudbe, ne da bi vnaprej podrobno določil, katere storitve potrebuje. S takim 
pristopom se ogrožajo uspešnost, učinkovitost in gospodarnost operacij. 

Poleg tega Urad BEREC ni opravil pregledov, s katerimi bi se prepričal, da so cene, ki veljajo za 
posamezna naročila, ustrezale cenam in popustom, določenim v zadevni okvirni pogodbi. To, 
da ni predhodnih pregledov cen, je slabost v sistemu za notranje kontrole Urada BEREC. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

3.3.12. Pregled ukrepov, sprejetih na podlagi opažanj Sodišča iz prejšnjih let, je v Prilogi. 
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Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

Leto Opažanja Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

2018 

Urad BEREC je podpisal okvirno pogodbo z nekim podjetjem za 
zagotavljanje tajniških podpornih storitev. Uslužbenci (agencijski delavci) 
so bili zaposleni v okviru pogodb s pooblaščenimi agencijami za začasno 
delo. Uporaba takšnih pogodb za zagotavljanje delavcev ni v skladu s 
socialno- in delovnopravnimi določbami EU, zaradi nje pa je Urad BEREC 
izpostavljen pravnim tveganjem in tveganjem za ugled. 

zaključen 

2019 

Urad BEREC je zaključil nek postopek za oddajo javnega naročila in 
podpisal pogodbo, preden je ocenil vse prejete ponudbe. Njegovi 
uslužbenci so založili eno od ponudb in je niso ocenili. V ocenjevalnem 
poročilu za ta postopek ni pojasnjeno, kako je Urad BEREC ugotovil, ali so 
ponudbe skladne z merili za upravičenost. Postopek za oddajo javnega 
naročila je izvedla samo ena oseba. Čeprav je prijavila morebitno 
nasprotje interesov, je celoten postopek vseeno izvedla sama. Zato 
Sodišče meni, da je naročilo nepravilno. 

se izvaja 
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Odgovor Urada BEREC 
3.3.9. Urad BEREC je izboljšal postopek javnih naročil, da bi preprečil ponavljanje napak 
iz preteklosti. 

3.3.10. Urad BEREC se je seznanil z opažanjem in bo pripravil nove notranje predloge za 
izbirne postopke, da izboljša postopek. 

Urad BEREC ugotavlja, da so bili blažitveni ukrepi, ki jih je direktor uvedel za preprečitev 
nasprotja interesov, uporabljeni, vendar niso bili ustrezno dokumentirani. 

Urad BEREC je sprejel notranja pravila o dokumentiranju skladnosti s sklepom organa, 
pooblaščenega za sklepanje pogodb o zaposlitvi, da bi se v prihodnje izognili 
ugotovljenim tveganjem. 

3.3.11. Urad BEREC se je seznanil z opažanjem in bo izboljšal dokumentiranje vseh faz 
postopka, ki vodijo do odobritve izjave o delu. 

Urad BEREC bo spremenil svoj notranji postopek in v postopek odobritve prihodnjih 
posebnih pogodb vključil ustrezno dokumentacijo o preverjanjih vseh cen. 
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3.4. Agencija Evropske unije za varnost 
v letalstvu (EASA) 

Uvod 

3.4.1. Delovanje Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu (v nadaljnjem besedilu: 
Agencija ali EASA) s sedežem v Kölnu je urejeno z Uredbo (ES) 2018/113938 Evropskega 
parlamenta in Sveta, s katero je bila razveljavljena Uredba (ES) št. 216/200839. Agencija ima 
specifične regulativne in izvršilne naloge na področju varnosti v letalstvu. Na sliki 3.4.1 so 
predstavljeni ključni podatki o Agenciji40. 

Slika 3.4.1 – Ključni podatki o Agenciji 

 
* Proračunski zneski temeljijo na skupnih odobritvah plačil, ki so bile na voljo v proračunskem letu. 

** To so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci EU ter napoteni nacionalni strokovnjaki, niso pa 
vključeni agencijski delavci in svetovalci. 

Vir: zaključni račun Agencije za proračunski leti 2020 in 2021. Podatke o uslužbencih je zagotovila 
Agencija. 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.4.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredna 
preizkušanja transakcij in oceno ključnih elementov nadzornih in kontrolnih sistemov 
posamezne agencije. To dopolnjujejo dokazi, ki izhajajo iz dela drugih revizorjev, ter analiza 
informacij, ki jih je zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

                                                             
38 Uredba (EU) 2018/1139 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi 

Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu. 

39 Uredba (ES) št. 216/2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi 
Evropske agencije za varnost v letalstvu. 

40 Več informacij o vlogi in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: 
www.easa.europa.eu. 

257

258

Proračun (v milijonih EUR)*

744

729

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32018R1139
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0216&qid=1652738342329
http://www.easa.europa.eu/
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3.4.3. Za opis podlage za mnenje Sodišča, odgovornosti poslovodstva Agencije in 
odgovornih za upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 345 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 
3.4.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu (EASA), ki ga 
sestavljajo računovodski izkazi41 in poročila o izvrševanju proračuna Agencije42 
za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2021, ter 

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

v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.4.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 
položaj na dan 31. decembra 2021 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. 

                                                             
41 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

42 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

Prihodki 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom 

3.4.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.4.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

3.4.8. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja v zvezi s sistemi upravljanja in kontrol 

3.4.9. Agencija je med letoma 2019 in 2021 ocenila dva primera potencialnega nasprotja 
interesov v zvezi z višjima uslužbencema, ki sta začela opravljati novo službo drugje. V primeru, 
ki ga je Sodišče preučilo, ni objavila seznama ocenjenih primerov v zvezi s tveganjem 
zastopanja interesov in lobiranja, s čimer je kršila člen 16 kadrovskih predpisov. Sodišče je v 
istem primeru ugotovilo, da se Agencija v nasprotju z drugo določbo člena 16 kadrovskih 
predpisov ni posvetovala s skupnim odborom. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

3.4.10. Pregled ukrepov, sprejetih na podlagi opažanj Sodišča iz prejšnjih let, je v Prilogi. 
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Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

Leto Opažanja Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

2016 
Agencija je nabrala 52 milijonov EUR presežkov iz dejavnosti, ki jih je 
skozi leta financirala industrija, kar ni predvideno v ustanovni uredbi 

Agencije. 

se izvaja 

(ni v pristojnosti Agencije) 

2018 

Agencija je prevzela obveznosti za sporazum z Evropsko komisijo o 
storitvah arhiviranja po obnovitvi sporazuma. Prevzem obveznosti je 
treba evidentirati pred sprejetjem pravne obveznosti, da se zagotovi 

razpoložljivost sredstev. 

zaključen 
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Odgovor Agencije 
3.4.9. Agencija EASA je izpostavljeni primer temeljito ocenila, pa tudi vse nadaljnje 
zahteve v zvezi s poklicno/svetovalno dejavnostjo, ki jo je prijavil nekdanji uslužbenec, 
zaradi tveganja dejanskega ali potencialnega (vključno domnevnega) nasprotja 
interesov z Agencijo. Po potrebi so bili uvedeni ustrezni blažitveni ukrepi in ustrezne 
omejitve. 
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3.5. Evropski bančni organ (EBA) 

Uvod 

3.5.1. Evropski bančni organ (v nadaljnjem besedilu: Organ ali EBA) s sedežem v Parizu je 
bil ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta43. Organ prispeva 
k oblikovanju visokokakovostnih skupnih regulativnih in nadzornih praks v bančnem sektorju, 
spremlja to, kako nacionalni organi uporabljajo zakonski akt EU o bančništvu, in sprejema 
odločitve v izrednih razmerah. Na sliki 3.5.1 so predstavljeni ključni podatki o Organu44. 

Slika 3.5.1 – Ključni podatki o Organu 

 
* Proračunski zneski temeljijo na skupnih odobritvah plačil, ki so bile na voljo v proračunskem letu. 

** To so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci EU ter napoteni nacionalni strokovnjaki, niso pa 
vključeni agencijski delavci in svetovalci. 

Vir: zaključni račun Organa za proračunski leti 2020 in 2021. Podatke o uslužbencih je zagotovil Organ. 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.5.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredna 
preizkušanja transakcij in oceno ključnih elementov nadzornih in kontrolnih sistemov 
posamezne agencije. To dopolnjujejo dokazi, ki izhajajo iz dela drugih revizorjev, ter analiza 
informacij, ki jih je zagotovilo poslovodstvo Organa. 

3.5.3. Za opis podlage za mnenje Sodišča, odgovornosti poslovodstva Organa in 
odgovornih za upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 345 je sestavni del mnenja. 

                                                             
43 Uredba (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni 

organ). 

44 Več informacij o vlogi in dejavnostih Organa je na voljo na njegovem spletišču: 
www.eba.europa.eu. 

54

54

Proračun (v milijonih EUR)*

217

222

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32010R1093&qid=1651463883741
http://www.eba.europa.eu/
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Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 
3.5.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Evropskega bančnega organa (EBA), ki ga sestavljajo 
računovodski izkazi45 in poročila o izvrševanju proračuna Organa46 za 
proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2021, ter 

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

v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.5.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Organa za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni 
položaj na dan 31. decembra 2021 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo finančno uredbo in računovodskimi 
pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

 
 

                                                             
45 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

46 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

Prihodki 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom 

3.5.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.5.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

3.5.8. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja v zvezi s sistemi upravljanja in kontrol 

3.5.9. Organ je skušal pridobiti dostop do podatkov o zadolženosti bank in kapitalskih 
trgih ter ugotovil, da mu lahko želene storitve zagotovita samo dva specifična gospodarska 
subjekta. Zato je odprl dva ločena postopka s pogajanji za naročili, vredni 100 000 EUR oziroma 
43 800 EUR, brez predhodne objave obvestila o naročilu skladno s točko 11.1 (b) (ii) in (iii) 
Priloge I k finančni uredbi EU. V obeh primerih ni upošteval vseh potrebnih postopkovnih 
korakov iz točke 16 Priloge I k finančni uredbi, kot sta povabilo k oddaji ponudb in priprava 
razpisnih zahtev. 

3.5.10. Sodišče je odkrilo slabosti v notranjih kontrolah za postopek zaposlovanja. 
Sodišče v enem postopku ni našlo dokazov, da je Organ pred preučitvijo prijav kandidatov 
določil najmanjše število točk, ki so jih morali ti pridobiti, da bi bili uvrščeni v ožji izbor. To 
spodkopava načeli preglednosti in enake obravnave. 

V nekem drugem postopku so bili člani natečajne komisije določeni z nizom elektronskih 
sporočil in ne z enim samim sklepom o imenovanju, zato ni bilo popolne revizijske sledi za vsa 
imenovanja. Organ je po reviziji predložil dokumentacijo v dokaz, da je spremenil svoje 
postopke. 
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3.5.11. V skladu s poslovnikom odbora nadzornikov člani odbora, pri katerih obstaja 
nasprotje interesov, ne smejo sodelovati v razpravah odbora ali glasovati o obravnavani zadevi. 
Vendar lahko član ostane prisoten na seji, če temu nihče ne nasprotuje. To vsaj na videz 
pomeni tveganje za neodvisnost odbora nadzornikov. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

3.5.12. Pregled ukrepov, sprejetih na podlagi opažanj Sodišča iz prejšnjih let, je v Prilogi. 
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Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

Leto Opažanja Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

2019 

Organ ni nikoli prilagodil ali načrtoval prilagoditve prispevkov za 
pokojninsko zavarovanje, ki temeljijo na oceni, glede na dejanske zneske. 
Prispevki pristojnih nacionalnih organov niso bili nikoli prilagojeni tako, 
da bi ustrezali dejanskim zneskom. 

zaključen 

2019 

Proračun Organa financirajo pristojni nacionalni organi in EU. V uredbi o 
ustanovitvi Organa je določeno razmerje med prispevki pristojnih 
nacionalnih organov (60 %) in prispevkom EU (40 %). Vendar se dejansko 
uporabljeno razmerje zaradi prispevkov pristojnih nacionalnih organov 
držav Efte nekoliko razlikuje. Če je v letu N – 2 proračunski presežek, 
Organ prispevke v letu N razporedi v skladu z razmerjem 60:40 in ne na 
podlagi dejanskega razmerja v letu N – 2. 

zaključen 

2020 

Leta 2020 je Organ sklenil kratkoročno pogodbo o bančnih storitvah z 
neko banko, pri čemer je uporabil napačen postopek za oddajo javnega 
naročila, ker je podcenil vrednost naročila. Plačane negativne obresti so 
za obdobje od januarja do avgusta 2020 znašale 38 430 EUR. 

ni relevantno 

2020 Pri nekem javnem naročilu je bila utemeljitev uporabe postopka s 
pogajanji brez predhodne objave obvestila o javnem naročilu nezadostna 

ni relevantno 
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Leto Opažanja Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

in ni vsebovala ustrezne revizijske sledi. Vrednost naročila je bila 
31 000 EUR. 

2020 

Pri nekem postopku za oddajo javnega naročila odredbodajalec ni 
uradno imenoval enega od uslužbencev, ki je nadomestil drugega v 
komisiji za odpiranje ponudb. Poleg tega je neimenovani član izjavo o 
odsotnosti nasprotja interesov podpisal šele po odpiranju ponudb. 

ni relevantno 

2020 

Organ za plačila prispevkov za leto 2020, ki jih je z zamudo prejel od več 
pristojnih nacionalnih organov držav članic in držav Efte, ni uporabil 
obrestne mere, določene v finančni uredbi EU. Znesek natečenih obresti 
za leto 2020 znaša 25 103 EUR. Na podlagi revizije Sodišča in po 
posvetovanju z Evropsko komisijo se je Organ odločil, da bo od leta 2021 
naprej zaračunaval zamudne obresti. 

zaključen 

2020 

Organ od leta 2017 ni uradno posodobil svojega načrta neprekinjenega 
poslovanja. Preden je bil sedež junija 2019 preseljen iz Londona v Pariz, 
je bil pripravljen osnutek načrta, ki se je uporabljal kot podlaga za 
obravnavanje pandemije COVID-19. Vendar ga višje vodstvo Organa ni 
uradno odobrilo ali posodobilo. 

zaključen 
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Odgovor Organa EBA 
3.5.9 Organ EBA priznava svojo napako, ker ni upošteval vseh postopkovnih korakov, ki se 
zahtevajo v točki 16 finančne uredbe, v skladu s katero lahko storitve opravlja le en 
gospodarski subjekt. Organ EBA je od prejema tega predhodnega opažanja Sodišča dopolnil 
svoje notranje postopke in upošteval vse potrebne postopkovne korake za tovrstne postopke. 
 

3.5.10. Organ EBA je zavezan zagotavljanju načel preglednosti in enake obravnave v vseh 
izbirnih postopkih, med drugim s: sistematičnim določanjem potrebnega števila točk in praga, 
ki ga kandidati morajo doseči, da se uvrstijo v ožji izbor, pred pregledom njihovih prijav; 
povabilom zunanjih članov v odbore, zlasti na vodstvene položaje. 

Po reviziji je organ EBA dodatno okrepil svoje notranje postopke in zdaj sistematično 
formalizira odločitve o imenovanju v en sam dokument (medtem ko bi lahko elektronsko pošto 
v preteklosti uporabili za pospešitev postopka), kar bi moralo tudi olajšati revizijo. 
 
3.5.11. Odbor nadzornikov je na seji 21. junija 2022 sprejel spremembo svojega poslovnika, pa 
tudi upravnega odbora in mandatov stalnih odborov za reševanje (ResCo) ter za preprečevanje 
pranja denarja in financiranja terorizma (AMLSC), pri čemer član, ki je prijavil nasprotje 
interesov, v nobenem primeru ne sme sodelovati v sami razpravi in pri glasovanju. 
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3.6. Evropska agencija za kemikalije 
(ECHA) 

Uvod 

3.6.1. Evropska agencija za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: Agencija ali ECHA) s 
sedežem v Helsinkih je bila ustanovljena z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta47. Njene glavne naloge so zagotoviti visoko raven varovanja zdravja ljudi in okolja ter 
prosti pretok snovi na notranjem trgu in pospeševati konkurenčnost in inovacije. Agencija 
prispeva tudi k razvoju alternativnih metod za oceno nevarnosti v zvezi s snovmi. Na sliki 3.6.1 
so predstavljeni ključni podatki o Agenciji48. 

Slika 3.6.1 – Ključni podatki o Agenciji 

 
* Proračunski zneski temeljijo na skupnih odobritvah plačil, ki so bile na voljo v proračunskem letu. 

** To so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci EU ter napoteni nacionalni strokovnjaki, niso pa 
vključeni agencijski delavci in svetovalci. 

Vir: zaključni račun Agencije za proračunski leti 2020 in 2021. Podatke o uslužbencih je zagotovila 
Agencija. 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.6.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredna 
preizkušanja transakcij in oceno ključnih elementov nadzornih in kontrolnih sistemov 
posamezne agencije. To dopolnjujejo dokazi, ki izhajajo iz dela drugih revizorjev, ter analiza 
informacij, ki jih je zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

                                                             
47 Uredba (ES) št. 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij 

(REACH) in ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije. 

48 Več informacij o vlogi in dejavnostih Agencije na voljo na njenem spletišču: 
www.echa.europa.eu. 

128

129

Proračun (v milijonih EUR)*

572

575

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2021
2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32006R1907&qid=1649784347659
http://www.echa.europa.eu/
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3.6.3. Za opis podlage za mnenje Sodišča, odgovornosti poslovodstva Agencije in 
odgovornih za upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 345 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 
3.6.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Evropske agencije za kemikalije (ECHA), ki ga sestavljajo 
računovodski izkazi49 in poročila o izvrševanju proračuna Agencije50 za 
proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2021, ter 

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

v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.6.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 
položaj na dan 31. decembra 2021 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. 

                                                             
49 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

50 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

Prihodki 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom 

3.6.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.6.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

3.6.8. Pregled ukrepov, sprejetih na podlagi opažanj Sodišča iz prejšnjih let, je v Prilogi. 
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Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

Leto Opažanja Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

2017 

Nacionalni izvršni organi držav članic so odgovorni za preverjanje količin, 
ki jih prijavijo družbe. Agencija nima izvršnih pristojnosti. Sposobnost 
Agencije za izvajanje njenih nalog je odvisna od nacionalnih organov. To 
spodkopava uspešnost izvajanja uredbe REACH in vpliva na točnost 
izračuna pristojbin. 

zaključen 

2018 

Agencija pričakuje, da se bodo pristojbine in takse od leta 2019 naprej 
bistveno znižale. Obstaja tveganje, da bi lahko relativno stabilne stopnje 
odhodkov in veliko manj predvidljive stopnje prihodkov negativno 
vplivale na delovanje Agencije in njeno izvrševanje proračuna. Agencija 
naj z Evropsko komisijo in proračunskimi organi začne razpravo o 
vzdržnem novem modelu financiranja. 

zaključen 
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Odgovor Agencije 
Agencija jemlje na znanje poročilo Sodišča. 
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3.7. Evropski organ za zavarovanja in 
poklicne pokojnine (EIOPA) 

Uvod 

3.7.1. Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (v nadaljnjem besedilu: Organ 
ali EIOPA) s sedežem v Frankfurtu je bil ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1094/2010 Evropskega 
parlamenta in Sveta51. Naloge Organa so prispevati k oblikovanju visokokakovostnih skupnih 
regulativnih in nadzornih standardov in praks ter k dosledni uporabi pravno zavezujočih aktov 
EU ter spodbujati in omogočati prenose nalog in pristojnosti med pristojnimi organi, v okviru 
svoje pristojnosti spremljati in ocenjevati razvoj dogodkov na trgu ter spodbujati varstvo 
imetnikov zavarovalnih polic, članov sistemov pokojninskega zavarovanja in upravičencev. Na 
sliki 3.7.1 so predstavljeni ključni podatki o Organu52. 

Slika 3.7.1 – Ključni podatki o Organu 

 
* Proračunski zneski temeljijo na skupnih odobritvah plačil, ki so bile na voljo v proračunskem letu. 

** To so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci EU ter napoteni nacionalni strokovnjaki, niso pa 
vključeni agencijski delavci in svetovalci. 

Vir: zaključni račun Organa za proračunski leti 2020 in 2021. Podatke o uslužbencih je zagotovil Organ. 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.7.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredna 
preizkušanja transakcij in oceno ključnih elementov nadzornih in kontrolnih sistemov 
posamezne agencije. To dopolnjujejo dokazi, ki izhajajo iz dela drugih revizorjev, ter analiza 
informacij, ki jih je zagotovilo poslovodstvo Organa. 

                                                             
51 Uredba (EU) št. 1094/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za 

zavarovanja in poklicne pokojnine). 

52 Več informacij o vlogi in dejavnostih Organa je na voljo na njegovem spletišču: 
www.eiopa.europa.eu. 

33

38

Proračun (v milijonih EUR)*

166

187

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32010R1094
http://www.eiopa.europa.eu/
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3.7.3. Za opis podlage za mnenje Sodišča, odgovornosti poslovodstva Organa in 
odgovornih za upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 345 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 
3.7.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine 
(EIOPA), ki ga sestavljajo računovodski izkazi53 in poročila o izvrševanju 
proračuna Organa54 za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2021, 
ter 

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

v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.7.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Organa za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni 
položaj na dan 31. decembra 2021 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo finančno uredbo in računovodskimi 
pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

                                                             
53 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

54 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

Prihodki 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom 

3.7.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.7.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

3.7.8. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja o zakonitosti in pravilnosti transakcij 

3.7.9. V najemni pogodbi Organa za njegove prostore je določeno, da mora 
najemodajalec Organa pred izvedbo sprememb in namestitvijo dodatne opreme v 
nepremičnini dati predhodno soglasje. V njej je določeno tudi, da lahko s tem povezana dela 
izvajajo le izvajalci, ki jih izbere najemodajalec. Zaradi teh pogodbenih omejitev je Organ 
prenovitvena dela oddal neposredno izvajalcem, ki jih je določil najemodajalec, brez 
ustreznega postopka za oddajo javnega naročila. To je v nasprotju s členi 164, 167 in 170 
finančne uredbe. Zneski, ki se nanašajo na to pogodbeno določbo (288 125 EUR, plačanih v 
letu 2021, od katerih jih je bilo 89 240 EUR povezanih s prevzetimi obveznostmi za leto 2020), 
so bili zato nepravilni. 

Opažanja v zvezi s sistemi upravljanja in kontrol 

3.7.10. Sodišče je odkrilo slabosti v sistemih Organa za upravljanje in kontrole, povezane 
z nasprotji interesov. 

(a) V skladu s poslovnikom odbora nadzornikov člani odbora, pri katerih obstaja 
nasprotje interesov, ne smejo sodelovati v razpravah odbora ali glasovati o 
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obravnavani zadevi. Vendar lahko član ostane prisoten na seji, če temu nihče ne 
nasprotuje. To vsaj na videz pomeni tveganje za neodvisnost odbora nadzornikov. 

(b) Upravni odbor Organa je julija 2020 sprejel politiko o neodvisnosti in odločanju za 
preprečevanje nasprotja interesov pri članih odbora nadzornikov, opazovalcih, 
članih komisij in drugih, ki imajo vlogo v Organu, vendar v njem niso neposredno 
zaposleni. Vendar je za sprejemanje praktičnih ureditev upravljanja nasprotij 
interesov odgovoren odbor nadzornikov in ne upravni odbor. 

(c) Upravni odbor imenuje dva ocenjevalca, ki pripravita letni poročili o izvajanju nalog 
predsednika in izvršnega direktorja. Ocenjevalec ohrani to vlogo tudi v primerih, ko 
bi lahko obstajalo nasprotje interesov, na primer, ko je ocenjevalec uslužbenec 
nacionalnega pristojnega organa, v zvezi s katerim Organ pretehtava uporabo 
ukrepa na podlagi členov 16–19 uredbe o organu EIOPA (kot je postopek glede 
kršitve prava Unije). To lahko v nasprotju z zahtevo iz člena 42(1) uredbe o EIOPA 
negativno vpliva na neodvisnost ocenjevalca in ponovnega ocenjevalca. 

3.7.11. Organ je med letoma 2019 in 2021 ocenil primer potencialnega nasprotja 
interesov v zvezi z višjim uslužbencem, ki je začel opravljati novo službo drugje. Organ se v 
nasprotju s členom 16 kadrovskih predpisov ni posvetoval s skupnim odborom, kakor je 
določen v členu 2 Priloge II h kadrovskim predpisom. Namesto tega se je posvetoval z notranje 
ustanovljenim organom, tj. svetovalnim odborom za nasprotje interesov, ki ga sestavljajo 
uradnik Organa za etiko (uslužbenec, ki ga imenuje organ za imenovanja), član odbora 
nadzornikov in član upravnega odbora Organa, da bi se zagotovila neodvisnost pri ocenjevanju 
primerov nasprotja interesov, ki vključujejo višje uslužbence. Vendar pa ta svetovalni organ ne 
more nadomestiti skupnega odbora, kakor je določen v kadrovskih predpisih. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

3.7.12. Pregled ukrepov, sprejetih na podlagi opažanj Sodišča iz prejšnjih let, je v Prilogi. 
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Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

Leto Opažanja Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

2018 

Za agencijske delavce je treba zagotoviti enake pogoje kot za delavce, ki 
so neposredno zaposleni. Organ naj analizira delovne pogoje svojih 
agencijskih delavcev in zagotovi, da so skladni z evropsko in nacionalno 
delovnopravno zakonodajo. 

zaključen 

2019 

V proračunski dokumentaciji za leto 2019 ni v celoti navedeno, kako so 
bili prispevki EU in pristojnih nacionalnih organov članic Efte izračunani. 
Organ ni nikoli prilagodil ali načrtoval prilagoditve prispevkov nacionalnih 
pristojnih organov za pokojninsko zavarovanje, ki temeljijo na oceni, 
glede na dejanske zneske. 

zaključen 

2019 

Proračun Organa financirajo pristojni nacionalni organi in EU. V uredbi o 
ustanovitvi Organa je določeno razmerje med prispevki pristojnih 
nacionalnih organov (60 %) in prispevkom EU (40 %). Vendar se dejansko 
uporabljeno razmerje zaradi prispevkov pristojnih nacionalnih organov 
držav Efte nekoliko razlikuje. Če je v letu N – 2 proračunski presežek, 
Organ prispevke v letu N razporedi v skladu z razmerjem 60:40 in ne na 
podlagi dejanskega razmerja v letu N – 2. 

zaključen 

2020 Organ je maja 2020 podpisal pogodbo o zagotavljanju tečajev 
usposabljanja na kraju samem. Avgusta 2020 je podpisal spremembo 

zaključen 
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Leto Opažanja Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

pogodbe, da bi vključil zagotavljanje virtualnih tečajev usposabljanja po 
višjih cenah (povečanje obsega). S tem povezana plačila v višini 
3 850 EUR, izvršena v letu 2020, in 11 700 EUR, izvršena v letu 2021, so 
zato nepravilna. Po reviziji Sodišča leta 2021 je Organ preklical veljavnost 
spremembe št. 1 in začel nov postopek. 

2020 

Organ za plačila prispevkov za leto 2020, ki jih je z zamudo prejel od več 
pristojnih nacionalnih organov držav članic in držav Efte, ni uporabil 
zamudnih obresti, določenih v finančni uredbi EU. Po posvetovanju z 
Evropsko komisijo se je Organ odločil, da bo uporabljal zamudne obresti, 
in je o tem obvestil pristojne nacionalne organe. 

zaključen 

2020 

Organ nima vzpostavljenih sistemov predhodnih ali naknadnih kontrol, s 
katerimi bi preverjal, ali je znesek stroškov, ki se vnaprej povrne 
nacionalnim organom in ki ga ti zahtevajo za napotene nacionalne 
strokovnjake, v skladu z dogovorom. Zaradi tega obstaja možnost, da se 
povračilo stroškov dela za napotene nacionalne strokovnjake izračuna na 
podlagi netočnih stroškov ali da se naknadne spremembe stroškov dela 
ne upoštevajo in obravnavajo. 

zaključen 
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Odgovor Organa EIOPA 
3.7.9. 
Iz varnostnih in operativnih razlogov mora organ EIOPA v skladu s svojo sedanjo zakupno 

pogodbo za izvedbo gradbenih del najeti podjetja, ki jih je določil najemodajalec. 

Neupoštevanje te klavzule bi pomenilo kršitev pogodbenih obveznosti organa EIOPA. Na 

podlagi opažanja Sodišča si bo organ EIOPA v primeru podobnih okoliščin v prihodnosti 

prizadeval uskladiti obveznosti agencije iz finančne uredbe s pravnimi obveznostmi in 

omejitvami, ki jih nalaga najemna pogodba. Poleg tega si bo organ ob začetku postopka 

za oddajo javnega naročila za novo zakupno pogodbo (trenutna pogodba se izteče 

leta 2028) prizadeval, da bi se izognil podobnemu izzivu nasprotujočih si obveznosti iz 

finančne uredbe s pravnimi obveznostmi, ki jih nalaga najemna pogodba. 

 

3.7.10. 

a) Organ EIOPA poudarja, da poslovnik odbora nadzornikov že zdaj izvaja člen 42(3) 

Uredbe 1094/2010 in strogo izpolnjuje njegove zahteve. Kljub temu organ EIOPA 

tesno sodeluje z organoma ESMA in EBA, da bi obravnaval pomisleke Sodišča 

glede prisotnosti člana, pri katerem obstaja nasprotje interesov, na seji, na kateri 

se razpravlja ali glasuje o zadevni točki. 

b) Medtem ko organ EIOPA meni, da se določba člena 42(4) uredbe o organu EIOPA 

o praktičnih ureditvah v bistvu že izvaja s sedanjim poslovnikom odbora 

nadzornikov, organ EIOPA priznava, da je treba pravno varnost vseh njegovih 

notranjih pravil in praktičnih ureditev zagotoviti kadar koli. Zato bo organ EIOPA 

v skladu z opažanjem Sodišča zadevno politiko upravnega odbora predložil v 

sprejetje svetu nadzornikov. 

c) Organ EIOPA poudarja, da je praktično izvajanje zadevnega sklepa upravnega 

odbora (EIOPA-MB-12/018) o oceni predsednika in izvršnega direktorja v skladu 

s stališčem Sodišča. Organ EIOPA se strinja z vključitvijo izrecne določbe v zvezi s 

formalizacijo svoje sedanje prakse. 

3.7.11. 

V skladu s pravili organa EIOPA o etiki (EIOPA-MB-20–006-Rev1, člen 3(7)) je bil za 
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zagotovitev neodvisnosti vključenih ocenjevalcev ustanovljen svetovalni odbor za 

nasprotje interesov (ACCI), ki ga sestavljajo uradnik organa EIOPA za etiko (član osebja, 

ki ga imenuje organ za imenovanja), član odbora nadzornikov organa EIOPA in član 

upravnega odbora organa EIOPA, ki mu je zaupano ocenjevanje etičnih vprašanj, pri 

katerem sodeluje predsednik (ki deluje tudi kot skupni odbor v skladu s členom 16 

kadrovskih predpisov). Zato je bilo opravljeno posvetovanje s svetovalnim odborom za 

nasprotje interesov, primer pa je bil ocenjen. Svetovalni odbor za nasprotje interesov je 

sklenil, da ni nasprotja interesov, in pozval odbor nadzornikov organa EIOPA, naj 

sprejme odločitev v zvezi s tem. Odbor nadzornikov organa EIOPA je s sklepom z dne 

11. novembra 2021 odobril dejavnost, o kateri je svetovalni odbor za nasprotje 

interesov nato obvestil zadevno osebo. Glede na opažanje Sodišča se namerava 

organ EIOPA o takih zadevah v prihodnosti posvetovati tako s svetovalnim odborom za 

nasprotje interesov kot s skupnim odborom. 
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3.8. Evropski inštitut za inovacije in 
tehnologijo (EIT) 

Uvod 

3.8.1. Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: Inštitut ali EIT) s 
sedežem v Budimpešti je bil ustanovljen z Uredbo (ES) št. 294/2008 Evropskega parlamenta in 
Sveta55, ki je bila razveljavljena in nadomeščena z Uredbo (EU) 2021/819 Evropskega 
parlamenta in Sveta56. EIT s podpiranjem inovacij na ravni EU in držav članic prispeva k 
trajnostni gospodarski rasti in konkurenčnosti v EU. V ta namen dodeljuje nepovratna sredstva 
skupnostim znanja in inovacij (SZI), ki povezujejo visokošolski, raziskovalni in poslovni sektor, s 
čimer naj bi se pospeševali inovacije in podjetništvo. Leta 2021 so nepovratna sredstva za SZI 
znašala 350 milijonov EUR (leta 2020: 568 milijonov EUR), kar je pomenilo 98 % skupnih 
odhodkov Inštituta (leta 2020: 99 %). Na sliki 3.8.1 so predstavljeni ključni podatki o 
Inštitutu57. 

Slika 3.8.1 – Ključni podatki o Inštitutu 

 
* Proračunski zneski temeljijo na skupnih odobritvah plačil, ki so bile na voljo v proračunskem letu. 

** To so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci EU ter napoteni nacionalni strokovnjaki, niso pa 
vključeni agencijski delavci in svetovalci. 

Vir: zaključni račun Inštituta za proračunski leti 2020 in 2021. Podatke o uslužbencih je zagotovil Inštitut. 

Proračun se je zmanjšal zaradi znatno nižjega zneska nepovratnih sredstev, dodeljenih in 
izvršenih za SZI v letu 2021. Razlog za to je bil prehod z obdobja prejšnjega na obdobje novega 
večletnega finančnega okvira. 

                                                             
55 Uredba(ES) št. 294/2008 o ustanovitvi Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo. 

56 Uredba (EU) 2021/819 o Evropskem inštitutu za inovacije in tehnologijo. 

57 Več informacij o vlogi in dejavnostih Inštituta je na voljo na njegovem spletišču: 
https://eit.europa.eu/. 

560

407

Proračun (v milijonih EUR)*

66

64

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2008%3A097%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0819
https://eit.europa.eu/
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Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.8.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredna 
preizkušanja transakcij in oceno ključnih elementov nadzornih in kontrolnih sistemov 
posamezne agencije. To dopolnjujejo dokazi, ki izhajajo iz dela drugih revizorjev, ter analiza 
informacij, ki jih je zagotovilo poslovodstvo Inštituta. 

3.8.3. Za opis podlage za mnenje Sodišča, odgovornosti poslovodstva Inštituta in 
odgovornih za upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 345 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 
3.8.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT), ki ga 
sestavljajo računovodski izkazi58 in poročila o izvrševanju proračuna Inštituta59 
za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2021, ter 

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

v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.8.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Inštituta v vseh pomembnih pogledih 
pošteno predstavlja njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2021 ter njegov 
poslovni izid, denarne tokove in gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo 

                                                             
58 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

59 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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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 

3.8.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.8.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

3.8.8. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja v zvezi s sistemi upravljanja in kontrol 

3.8.9. Pri dveh revidiranih plačilih je Inštitut odobril z njima povezane proračunske 
obveznosti šele po podpisu pogodb. To je v nasprotju s členom 73(2) okvirne finančne uredbe. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

3.8.10. Pregled ukrepov, sprejetih na podlagi opažanj Sodišča iz prejšnjih let, je v Prilogi. 
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Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

Leto Opažanja Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

2017 SZI niso v celoti izkoristile zneska nepovratnih sredstev, ki jim jih je 
dodelil Inštitut. ni relevantno 

2017 
Inštitut objavlja razpise prostih delovnih mest na svojem spletišču in na 
spletišču GD HR, običajno pa ne tudi na spletišču Evropskega urada za 
izbor osebja (EPSO). 

zaključen 

2016/2019 Povečanje proračuna Inštituta in vse večje število SZI, ki jih je treba 
spremljati, nista vključevala ustreznega povečanja števila delovnih mest. 

neizveden 

ni v pristojnosti Inštituta 
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Odgovor inštituta EIT 

3.8.9. 
 
Inštitut EIT se je seznanil z opažanjem Sodišča. 

 
Z začetkom cikla nepovratnih sredstev za leto 2023 bo inštitut EIT za upravljanje 
nepovratnih sredstev začel uporabljati standardna informacijska orodja Evropske 
komisije v okviru programa Obzorje Evropa (elektronska nepovratna sredstva ali 
eGrants), pri katerih so ustrezne notranje kontrole, ki preprečujejo podobne napake, 
vgrajene v sistem. 

 
Ustrezen standardni operativni postopek inštituta EIT za finančne tokove bo 
posodobljen tako, da bo odražal spremembe. 
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3.9. Evropska agencija za pomorsko 
varnost (EMSA) 

Uvod 

3.9.1. Evropska agencija za pomorsko varnost (v nadaljnjem besedilu: Agencija ali EMSA) 
s sedežem v Lizboni je bila ustanovljena z Uredbo (ES) št. 1406/2002 Evropskega parlamenta in 
Sveta60. EMSA si prizadeva za zagotavljanje visoke ravni varnosti v pomorskem prometu in 
preprečevanje onesnaževanja z ladij. Zagotavlja tudi tehnično pomoč Evropski komisiji in 
državam članicam ter spremlja in ocenjuje izvajanje zakonodaje EU. Na sliki 3.9.1 so 
predstavljeni ključni podatki o Agenciji61. 

Slika 3.9.1 – Ključni podatki o Agenciji 

 
* Proračunski zneski temeljijo na skupnih odobritvah plačil, ki so bile na voljo v proračunskem letu. 

** To so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci EU ter napoteni nacionalni strokovnjaki, niso pa 
vključeni agencijski delavci in svetovalci. 

Vir: zaključni račun Agencije za proračunski leti 2020 in 2021. Podatke o uslužbencih je zagotovila 
Agencija. 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.9.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredna 
preizkušanja transakcij in oceno ključnih elementov nadzornih in kontrolnih sistemov 
posamezne agencije. To dopolnjujejo dokazi, ki izhajajo iz dela drugih revizorjev, ter analiza 
informacij, ki jih je zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

                                                             
60 Uredba (ES) št. 1406/200 o ustanovitvi Evropske agencije za pomorsko varnost. 

61 Več informacij o vlogi in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: 
www.emsa.europa.eu. 
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125

Proračun (v milijonih EUR)*

267

273

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX:32002R1406&qid=1649781576861
http://www.emsa.europa.eu/
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3.9.3. Za opis podlage za mnenje Sodišča, odgovornosti poslovodstva Agencije in 
odgovornih za upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 345 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 
3.9.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Evropske agencije za pomorsko varnost (EMSA), ki ga 
sestavljajo računovodski izkazi62 in poročila o izvrševanju proračuna Agencije63 
za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2021, ter 

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

v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.9.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 
položaj na dan 31. decembra 2021 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. 

                                                             
62 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

63 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

Prihodki 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom 

3.9.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.9.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

3.9.8. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja v zvezi s sistemi upravljanja in kontrol 

3.9.9. EMSA je leta 2021 na podlagi člena 172(3)(d) finančne uredbe spremenila 14 
posameznih naročil za opravljanje storitev. Skupna začetna vrednost teh naročil je bila 
8,9 milijona EUR, skupna spremenjena vrednost pa 15,7 milijona EUR. Vrednost sprememb je 
tako znašala 6,8 milijona EUR, kar je 76-odstotno povečanje prvotne vrednosti naročil. 

Člen 172(3)(d) finančne uredbe omogoča spremembe naročil, s katerimi se ne spreminjajo 
minimalne zahteve prvotnega postopka za oddajo javnega naročila in ki so omejene na 10 % 
prvotne vrednosti naročila, razen če je taka sprememba vrednosti posledica stroge uporabe 
dokumentacije za postopek javnega naročanja ali pogodbenih določb. EMSA je ta posebni 
primer uporabila kot pravno podlago za 14 omenjenih sprememb. 

V zadevnih naročilih (vključno z zadevno dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom) ni izrecno 
navedeno, da se vrednost lahko poveča. Zato povečanje vrednosti naročila ne bi moglo biti 
posledica „stroge uporabe dokumentacije za postopek javnega naročanja ali pogodbenih 
določb”. S 14 zadevnimi spremembami se je prvotna vrednost naročil povečala za več kot 10 %, 
zato ta niso bila v skladu s členom 172(3)(d) finančne uredbe. 

Vendar so bili zneski, plačani leta 2021 (5,4 milijona EUR), posledica uporabe cen na enoto, 
določenih v zadevnih okvirnih pogodbah, in pod zgornjo mejo prvotne okvirne pogodbe. Ker je 
bila vsaka okvirna pogodba sklenjena z enim samim gospodarskim subjektom, zadevne 
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spremembe niso spremenile gospodarskega ravnovesja v korist izvajalca in niso povzročile 
izkrivljanja konkurence. Posledično to ni vplivalo na zadevna plačila. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

3.9.10. Pregled ukrepov, sprejetih na podlagi opažanj Sodišča iz prejšnjih let, je v Prilogi. 
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Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

Leto Opažanja Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

2020 

V finančni uredbi EU je določeno, da se morajo plačila izvršiti v 
predpisanem roku 30 dni. Agencija v letu 2020 tega ni storila v 11 % 
primerov. V letih 2019, 2018, 2017 in 2016 je Sodišče odkrilo podobne ali 
višje stopnje zamud. Agencija si je sicer nekoliko prizadevala za 
zmanjšanje zamud, vendar je zaradi te ponavljajoče se slabosti 
izpostavljena finančnemu tveganju in tveganju za ugled. 

zaključen 

2020 

Agencija je leta 2020 vsem uslužbencem, ki so se kot začasni uslužbenci 
zaposlili neposredno po koncu svoje napotitve v Agencijo, izplačala 
nadomestila za nastanitev in dnevnice. Upravičenosti do teh nadomestil 
pa ni dovolj preverila, kar je slabost v notranji kontroli. 

zaključen 

2020 

Pet uslužbencev na vodstvenih položajih v Agenciji ima za vse 
proračunske postavke enake pravice kot izvršni direktor. Izvršni direktor 
Agencije je podpisal tudi sklep o imenovanju vršilcev dolžnosti izvršnega 
direktorja in vršilcev dolžnosti organa za imenovanje na podlagi prenosa 
pooblastil za čas svojega letnega dopusta, s čimer je ti vlogi za ta čas v 
celoti prenesel. 

zaključen 
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Odgovor agencije EMSA 
3.9.9. Agencija EMSA se je seznanila z opažanjem Sodišča in sprejela ukrepe za 
ustrezno spremembo prihodnjih razpisnih zahtev in predlog pogodb. 
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3.10. Agencija Evropske unije za 
kibernetsko varnost (ENISA) 

Uvod 

3.10.1. Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost (v nadaljnjem besedilu: Agencija 
ali ENISA) s sedežem v Atenah je bila ustanovljena z Uredbo (EU) 2019/881 Evropskega 
parlamenta in Sveta64. Glavni cilj Agencije je doseči visoko skupno raven kibernetske varnosti 
po vsej Uniji, med drugim z dejavnim podpiranjem držav članic ter institucij, organov, uradov in 
agencij Unije pri izboljšanju kibernetske varnosti ter s tem, da deluje kot referenčna točka za 
svetovanje in strokovno znanje za vse relevantne deležnike Unije. Agencija je bila prvič 
ustanovljena kot Evropska agencija za varnost omrežij in informacij z Uredbo (ES) št. 460/2004 
Evropskega parlamenta in Sveta65. Na sliki 3.10.1 so predstavljeni ključni podatki o Agenciji66. 

Slika 3.10.1 – Ključni podatki o Agenciji 

 
* Proračunski zneski temeljijo na skupnih odobritvah plačil, ki so bile na voljo v proračunskem letu. 

** To so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci EU ter napoteni nacionalni strokovnjaki, niso pa 
vključeni agencijski delavci in svetovalci. 

Vir: zaključni račun Agencije za proračunski leti 2020 in 2021. Podatke o uslužbencih je zagotovila 
Agencija. 

Povečanje števila uslužbencev v letu 2021 je dokaz, da je Agencija uspešno zapolnila številna 
dolgotrajno prosta delovna mesta. 

                                                             
64 Uredba (EU) 2019/881 o Agenciji Evropske unije za kibernetsko varnost (ENISA) in o 

certificiranju informacijske in komunikacijske tehnologije na področju kibernetske varnosti. 

65 Uredba (ES) št. 460/2004 o ustanovitvi Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo. 

66 Več informacij o vlogi in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: 
www.enisa.europa.eu. 

26

29

Proračun (v milijonih EUR)*

87

106

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2021
2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0881
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0460&qid=1652180477522
http://www.enisa.europa.eu/
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Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.10.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredna 
preizkušanja transakcij in oceno ključnih elementov nadzornih in kontrolnih sistemov 
posamezne agencije. To dopolnjujejo dokazi, ki izhajajo iz dela drugih revizorjev, ter analiza 
informacij, ki jih je zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

3.10.3. Za opis podlage za mnenje Sodišča, odgovornosti poslovodstva Agencije in 
odgovornih za upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 345 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 
3.10.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Agencije Evropske unije za kibernetsko varnost (ENISA), ki ga 
sestavljajo računovodski izkazi67 in poročila o izvrševanju proračuna Agencije68 
za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2021, ter 

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

v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.10.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 
položaj na dan 31. decembra 2021 ter njen poslovni izid, denarne tokove in gibanje 

                                                             
67 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

68 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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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 

3.10.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.10.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

3.10.8. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja v zvezi s sistemi upravljanja in kontrol 

3.10.9. Agencija sistematično oddaja naročila nizke vrednosti brez ustrezne odločitve o 
oddaji javnega naročila, ki ga odobri in podpiše odredbodajalec, kar ni v skladu s točkama 30.3 
in 30.4 Priloge I k finančni uredbi. 

3.10.10. ENISA je razvila in uporablja metodologijo analize stroškov in koristi, na 
podlagi katere se odloča, ali bo določeno storitev oddala v zunanje izvajanje ali jo zagotovila 
interno. Vendar ima ta metodologija pomanjkljivosti v zasnovi, ki lahko vplivajo na objektivnost 
postopka odločanja in Agencijo izpostavljajo finančnim tveganjem. 

3.10.11. Kar zadeva postopke javnega naročanja, je v členu 167 finančne uredbe 
določeno jasno razlikovanje med pogoji za sodelovanje in merili za oddajo. Pogoji za 
sodelovanje morajo biti strogo povezani z ocenjevanjem ponudnikov, merila za oddajo pa z 
ocenjevanjem ponudb. Sodišče je ugotovilo, da je Agencija v dveh postopkih oddaje javnega 
naročila kot merilo za oddajo naročila uporabila tehnično zmogljivost podjetja, ki je očitno 
povezana z oceno ponudnika in ne ponudbe. Takšno prekrivanje pogojev za sodelovanje in 
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meril za oddajo spodkopava pravno varnost ter Agencijo izpostavlja tveganjem za ugled in 
pravnim tveganjem. 

3.10.12. Agencija je med letoma 2019 in 2021 ocenila tri primere potencialnega 
nasprotja interesov v zvezi z višjimi uslužbenci, ki so začeli opravljati novo službo drugje. 
Sodišče je v enem primeru, ki ga je pregledalo, ugotovilo, da se Agencija v nasprotju s 
členom 16 kadrovskih predpisov ni posvetovala s skupnim odborom. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

3.10.13. Pregled ukrepov, sprejetih na podlagi opažanj Sodišča iz prejšnjih let, je v 
Prilogi. 



 128 

Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost (ENISA) 

 

Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

Leto Opažanja Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

2018 

Agencija ni imela politike o občutljivih delovnih mestih, na podlagi katere 
bi se ugotavljale in posodabljale občutljive funkcije ter opredelili ustrezni 
ukrepi za zmanjševanje tveganja v zvezi z osebnimi interesi. To ni bilo v 
skladu s standardi Agencije o notranjih kontrolah. Agencija bi morala 
sprejeti in začeti izvajati politiko o občutljivih delovnih mestih. 

zaključen 

2019 

Agencija je leta 2019 znatno povečala uporabo agencijskih delavcev (29 % 
skupne dejanske delovne sile) v primerjavi s prejšnjim letom. To kaže na 
to, da se je njena odvisnost od agencijskih delavcev na več različnih 
področjih njenega delovanja povečala. 

zaključen 

2019 

V pogodbi med Agencijo in agencijo za zagotavljanje začasnega dela niso 
določeni osnovni pogoji zaposlitve, s katerimi bi bila utemeljena kategorija 
zaposlitve agencijskih delavcev. Poleg tega agencijski delavci nimajo 
enakih socialnih ugodnosti kot uslužbenci Agencije. 

zaključen 

2020 
Neki uslužbenec je od 1. januarja do 12. februarja odobril proračunske 
obveznosti in plačila brez veljavnega prenosa pooblastil. S tem povezan 
znesek plačil v višini 1,6 % skupnih odobritev plačil, ki so bila na voljo v 

zaključen 
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Leto Opažanja Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

letu 2020, sicer ne presega praga pomembnosti, določenega za to revizijo, 
vendar je zadeva po naravi pomembna. 

2020 
Agencija ni sprejela notranjih pravil za zagotovitev kontinuitete prenosov 
pooblastil v primerih, ko odredbodajalci pooblastitelji ali pooblaščeni 
odredbodajalci zapustijo svoje delovno mesto. 

zaključen 

2020 

Sodišče je odkrilo več slabosti v postopkih, ki jih ENISA uporablja za prenos 
pooblastil. V enem primeru je neki uslužbenec še vedno izvajal odobritve 
transakcij, čeprav se mu je pooblastilo izteklo že pred nekaj meseci. V 
drugih primerih so uslužbenci morali s podpisom sprejeti prenos 
pooblastil, ki so jim bila podeljena. V večini primerov je bilo to storjeno več 
kot deset mesecev pozneje. Ugotovljeno je bilo tudi neskladje med samim 
pooblastilom in z njim povezanimi informacijami v sistemu IT. 

zaključen 
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Odgovor Agencije 
3.10.9. Agencija ENISA se strinja s tem revizijskim opažanjem in je že sprejela potrebne 
ukrepe za odpravo težave. 

3.10.10. Agencija ENISA se strinja s tem revizijskim opažanjem in je že sprejela 
potrebne ukrepe za odpravo težave. 

3.10.11. Agencija ENISA se strinja s tem revizijskim opažanjem in je že sprejela 
potrebne ukrepe za odpravo težave. 

3.10.12 Čeprav ima skupni odbor le posvetovalno vlogo in ugotovljena pomanjkljivost 
zato ni vplivala na odločanje, se agencija ENISA kljub temu strinja s tem revizijskim 
opažanjem. Zaradi zagotavljanja skladnosti z veljavnim pravnim okvirom bo zato 
uradno ustanovila skupni odbor. 
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3.11. Agencija Evropske unije za 
železnice (ERA) 

Uvod 

3.11.1. Agencija Evropske unije za železnice (v nadaljnjem besedilu: Agencija ali ERA) s 
sedežem v Valenciennesu in konferenčnim centrom v Lillu je bila ustanovljena z Uredbo (ES) 
št. 881/200469 Evropskega parlamenta in Sveta, ki je bila razveljavljena in nadomeščena 
leta 2016 z Uredbo (EU) 2016/796 Evropskega parlamenta in Sveta70. Naloga Agencije je 
povečati raven interoperabilnosti in varnosti evropskih železniških sistemov. ERA je tudi organ 
EU, pristojen za izdajanje dovoljenj, spričeval in odobritev na tem področju. Na sliki 3.11.1 so 
predstavljeni ključni podatki o Agenciji71. 

Slika 3.11.1 – Ključni podatki o Agenciji 

 
* Proračunski zneski temeljijo na skupnih odobritvah plačil, ki so bile na voljo v proračunskem letu. 

** To so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci EU ter napoteni nacionalni strokovnjaki, niso pa 
vključeni agencijski delavci in svetovalci. 

Vir: zaključni račun Agencije za proračunski leti 2020 in 2021. Podatke o uslužbencih je zagotovila 
Agencija. 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.11.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredna 
preizkušanja transakcij in oceno ključnih elementov nadzornih in kontrolnih sistemov 
posamezne agencije. To dopolnjujejo dokazi, ki izhajajo iz dela drugih revizorjev, ter analiza 
informacij, ki jih je zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

                                                             
69 Uredba (ES) št. 881/2004 o ustanovitvi Evropske železniške agencije. 

70 Uredba (EU) 2016/796 o Agenciji Evropske unije za železnice. 

71 Več informacij o vlogi in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: 
www.era.europa.eu. 

37

40

Proračun (v milijonih EUR)*

177

188

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0881&qid=1652738429148
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0796
http://www.era.europa.eu/


 132 

Agencija Evropske unije za železnice (ERA) 

 

3.11.3. Za opis podlage za mnenje Sodišča, odgovornosti poslovodstva Agencije in 
odgovornih za upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 345 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 
3.11.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Agencije Evropske unije za železnice (ERA), ki ga sestavljajo 
računovodski izkazi72 in poročila o izvrševanju proračuna Agencije73 za 
proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2021, ter 

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

v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.11.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 
položaj na dan 31. decembra 2021 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. 

                                                             
72 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

73 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

Prihodki 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom 

3.11.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.11.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

3.11.8. Pregled ukrepov, sprejetih na podlagi opažanj Sodišča iz prejšnjih let, je v Prilogi. 
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Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

Leto Opažanja Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

2013 ERA ima prostore v Valenciennesu in Lillu. Stroški bi se verjetno lahko 
zmanjšali, če bi se vse operacije izvajale na eni lokaciji. ni relevantno 

2018 

Agencija bo leta 2019 začela pobirati pristojbine in dajatve za naloge 
certificiranja. V skladu z novo uredbo je treba upoštevati specifične 
potrebe malih in srednjih podjetij (MSP). Agencija naj uvede uspešne 
kontrole za preverjanje tega, ali vlagatelji izpolnjujejo merila za MSP. 

se izvaja 

2019 
Agencija ni preverila zneskov, ki jih je Evropska komisija zaračunala na 
podlagi sporazuma o ravni storitev za zagotavljanje različnih storitev IT. 
To kaže na slabosti v notranjih kontrolah Agencije. 

zaključen 
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Odgovor Agencije 
Agencija jemlje na znanje poročilo Sodišča. 
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3.12. Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge (ESMA) 

Uvod 

3.12.1. Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljnjem besedilu: Organ ali 
ESMA) s sedežem v Parizu je bil ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1095/2010 Evropskega 
parlamenta in Sveta74. Poslanstvo Organa je okrepiti zaščito vlagateljev in spodbujati stabilnost 
in urejenost finančnih trgov. ESMA izpolnjuje svoje poslanstvo in cilje s štirimi dejavnostmi: 
ocenjevanjem tveganj za vlagatelje, trge in finančno stabilnost, dokončnim oblikovanjem 
enotnih pravil za finančne trge EU, spodbujanjem konvergence nadzora in neposrednim 
nadzorom specifičnih finančnih subjektov. Na sliki 3.12.1 so predstavljeni ključni podatki o 
Organu75. 

Slika 3.12.1 – Ključni podatki o Organu 

 
* Proračunski zneski temeljijo na skupnih odobritvah plačil, ki so bile na voljo v proračunskem letu. 

** To so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci EU ter napoteni nacionalni strokovnjaki, niso pa 
vključeni agencijski delavci in svetovalci. 

Vir: zaključni račun Organa za proračunski leti 2020 in 2021. Podatke o uslužbencih je zagotovil Organ. 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.12.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredna 
preizkušanja transakcij in oceno ključnih elementov nadzornih in kontrolnih sistemov 
posamezne agencije. To dopolnjujejo dokazi, ki izhajajo iz dela drugih revizorjev, ter analiza 
informacij, ki jih je zagotovilo poslovodstvo Organa. 

                                                             
74 Uredba (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za 

vrednostne papirje in trge). 

75 Več informacij o vlogi in dejavnostih Organa je na voljo na njegovem spletišču: 
www.esma.europa.eu. 

60

69

Proračun (v milijonih EUR)*

250

308

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32010R1095&qid=1651460320912
http://www.esma.europa.eu/
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3.12.3. Za opis podlage za mnenje Sodišča, odgovornosti poslovodstva Organa in 
odgovornih za upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 345 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 
3.12.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA), ki ga 
sestavljajo računovodski izkazi76 in poročila o izvrševanju proračuna Organa77 
za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2021, ter 

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

v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.12.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Organa za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni 
položaj na dan 31. decembra 2021 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo finančno uredbo in računovodskimi 
pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

                                                             
76 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

77 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

Prihodki 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom 

3.12.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.12.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

3.12.8. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja v zvezi s sistemi upravljanja in kontrol 

3.12.9. Sodišče je pri javnem naročilu storitev v ocenjeni vrednosti 45 000 EUR 
ugotovilo, da je Organ začel postopek s pogajanji brez njegove objave, pri čemer je kršil točko 
3.1 Priloge I k finančni uredbi, in sicer zaradi razlogov, povezanih z naravo storitve. V skladu s 
standardi notranjih kontrol Organa morajo biti vsi primeri odstopanj od uveljavljenih procesov 
in postopkov upravičeni in pred sprejetjem ukrepov odobreni v poročilih o izjemah, ki se 
hranijo centralno. Vendar je Organ v tem primeru to naredil šele po reviziji, ki jo je opravilo 
Sodišče. 

3.12.10. Sodišče je odkrilo slabosti v sistemih Organa za upravljanje in kontrole v zvezi z 
nasprotji interesov. 

(a) V skladu s poslovnikom odbora nadzornikov člani odbora, pri katerih obstaja 
nasprotje interesov, ne smejo sodelovati v razpravah ali glasovati o obravnavani 
zadevi. Vendar lahko član ostane navzoč na seji, razen če večina članov glasuje, da 
se ga izključi. To vsaj na videz pomeni tveganje za neodvisnost odbora nadzornikov. 

(b) V pravilih Organa o ocenjevanju predsednika in izvršnega direktorja ni izrecno 
navedeno, da član odbora nadzornikov, katerega pristojni nacionalni organ je ali bo 
verjetno predmet postopkov iz členov 16–19 Uredbe (EU) št. 1095/2010 (kot je 
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kršitev prava EU), ne more biti ocenjevalec predsednika ali izvršnega direktorja, tudi 
ne na ravni pritožb. To lahko negativno vpliva na neodvisnost ocenjevalca in 
ocenjevane osebe. Sodišče je ugotovilo, da je v prejšnjih letih med takim 
ocenjevanjem prišlo do nasprotja interesov in se je Organ le počasi odzval z 
blažitvenimi ukrepi. Ugotovilo je tudi, da Organa ni dejavno spremljal potencialnih 
situacij nasprotja interesov, na primer tako, da bi ocenil, ali bi pretekle odločitve v 
zvezi s pristojnimi nacionalnimi organi lahko ustvarile morebitno nasprotje 
interesov. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

3.12.11. Pregled ukrepov, sprejetih na podlagi opažanj Sodišča iz prejšnjih let, je v 
Prilogi. 
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Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

Leto Opažanja Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

2018 

Zaradi presežkov in primanjkljajev pri pristojbinah, zaračunanih 
bonitetnim agencijam in repozitorijem sklenjenih poslov, lahko pride do 
letnega navzkrižnega financiranja dejavnosti. Organ bi moral poiskati 
način, kako tako navzkrižno financiranje preprečiti. 

neizveden 

(ni v pristojnosti Organa) 

2019 
Organ ni nikoli prilagodil (ali načrtoval prilagoditve) prispevkov za 
pokojninsko zavarovanje, ki temeljijo na oceni nacionalnega pristojnega 
organa za leto N, glede na dejanske podatke. 

zaključen 

2020 

Informacije repozitorijev sklenjenih poslov za izračun pristojbin so 
neodvisni revizorji pregledali le v omejenem obsegu. Objavljen je bil 
posvetovalni dokument, v katerem je bila predlagana poenostavitev 
metode, ki se uporablja za določitev njihovega prometa. Za spremembe 
delegiranih aktov o pristojbinah za bonitetne agencije in repozitorije 
sklenjenih poslov je pristojna Komisija. ESMA je ponovno poudarila, da je 
sprememba potrebna. 

neizveden 

(ni v pristojnosti Organa) 

2020 

Na podlagi uredbe o bonitetnih agencijah je mogoče, da se bonitetne 
agencije izognejo mehanizmu za zaračunavanje pristojbin. Bonitetne 
agencije bi se lahko izognile pristojbinam tudi tako, da bi prenesle 
prihodke v jurisdikcije zunaj EU. Evropska komisija ima pravico, da v zvezi 

neizveden 

(ni v pristojnosti Organa) 
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Leto Opažanja Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

s to uredbo predlaga zakonodajne spremembe. Organ je objavil 
posvetovalni dokument in Evropski komisiji predložil strokovni nasvet o 
spremembi uredbe. 

2020 

Organ ima šibke notranje kontrole za spremljanje časa, ki se zaračuna po 
pogodbi na podlagi porabljenega časa in sredstev v skladu z okvirno 
pogodbo za svetovalne storitve IT (preverjanje števila dni dela na 
daljavo). 

zaključen 

2020 

Organ je podpisal krovno pogodbo o podatkovnih storitvah. Najvišji 
znesek pogodbe ni bil jasno naveden, ker je bila uporabljena 
ponudnikova predloga. Poleg tega je bil odredbodajalec, ki je podpisal 
pogodbo, pooblaščen le za podpisovanje pravnih obveznosti v višini do 
polovice zadevnega zneska. Po reviziji je Organ sprejel popravljalne 
ukrepe, da bi to slabost odpravil (tj. pogodbo je sopodpisal izvršni 
direktor). 

zaključen 

2020 
ESMA ni zaračunala zamudnih obresti za več bonitetnih agencij. 
Odredbodajalec ni ugotovil terjatev in ni sprejel uradne odločitve o 
odpovedi izterjave zneskov. 

zaključen 
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Odgovor Organa 
3.12.9. Opustitev predhodnega obveščanja je bila utemeljena s posebnim obsegom 
javnega naročila. Ta izjema je bila ustrezno dokumentirana naknadno (konec leta 2021) 
in odobrena po reviziji Evropskega računskega sodišča. Organ ESMA je poleg tega že 
sprejel potrebne ukrepe za preprečitev podobnih razmer v prihodnosti. 

3.12.10. Organ ESMA je v celoti zavezan najvišjim etičnim standardom za preprečevanje 
nasprotij interesov, kot so določeni v uredbi o ustanovitvi organa ESMA. 

a) Sedanja pravila organa ESMA o nasprotju interesov so v celoti skladna s členom 42(3) 
uredbe o ustanovitvi organa ESMA, v skladu s katerim se člani, katerih interesi so v 
nasprotju, „vzdržijo sodelovanja pri razpravah in glasovanju“ o ukrepih, v zvezi s katerimi 
so člani odbora potencialno v nasprotju. 

Organ ESMA že upošteva prakso, da člani odbora (in spremljevalno osebje), predsednik 
in izvršni direktor organa ESMA, katerih interesi so v nasprotju, zapustijo (virtualni) 
prostor odbora. 

Odbor nadzornikov organa ESMA je 7. julija spremenil svojo politiko in zahteval, da člani, 
katerih interesi so v nasprotju, zapustijo prostor v skladu z obstoječo prakso. 

b) Organ ESMA se je seznanil z opažanjem Sodišča. Organ ESMA meni, da je bilo tveganje 
nasprotja interesov v tem posebnem položaju v celoti zmanjšano, saj ocenjevalec ni 
prispeval h končni oceni. 

Za vse dejavnosti, ki jih izvajajo člani odbora v organu ESMA, tudi kot ocenjevalci, še 
vedno veljajo njihove izjave o obveznostih pri izvajanju politike v zvezi z nasprotjem 
interesov za osebe, ki niso zaposleni, kar vključuje obveznost poročanja o ad hoc 
nasprotju interesov, ko do njega pride, poleg letne izjave o interesih in poleg morebitnih 
nasprotij interesov, ki izhajajo iz točk, o katerih se razpravlja, ali odločitve na določeni 
seji/razpisnem postopku/pisnem postopku odbora. 

ESMA ne nasprotuje uvedbi izrecnega sklicevanja na politiko nasprotja interesov v 
svojem postopku ocenjevanja. Poleg tega je že vzpostavil dodatni zaščitni ukrep z 
zbiranjem ad hoc potrdil o odsotnosti nasprotja interesov članov upravnega odbora, ki 
so jih za pripravo osnutkov ocenjevalnih poročil o višjih vodstvenih delavcih organa 
ESMA za leto 2021 izvolili njihovi kolegi. 
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3.13. Agencija Evropske unije za 
vesoljski program (EUSPA) 

Uvod 

3.13.1. Agencija Evropske unije za vesoljski program (v nadaljnjem besedilu: Agencija ali 
EUSPA) s sedežem v Pragi je bila ustanovljena z Uredbo (EU) 2021/69678. EUSPA upravlja 
vesoljski program EU, s čimer prispeva k blaginji in varnosti EU. Nadomestila je Agencijo za 
evropski Globalni satelitski navigacijski sistem (GSA), ki je leta 2010 prevzela vse naloge, ki so 
bile prej dodeljene skupnemu podjetju GALILEO. Na sliki 3.13.1 so predstavljeni ključni podatki 
o Agenciji79. 

Slika 3.13.1 – Ključni podatki o Agenciji 

 
* Proračunski zneski temeljijo na skupnih odobritvah plačil, ki so bile na voljo v proračunskem letu. 

** To so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci EU ter napoteni nacionalni strokovnjaki, niso pa 
vključeni agencijski delavci in svetovalci. 

Vir: zaključni račun Agencije za proračunski leti 2020 in 2021. Podatke o uslužbencih je zagotovila 
Agencija. 

Povečanje proračuna v letu 2021 je bilo posledica razširjenega mandata EUSPA na podlagi 
novega vesoljskega programa EU. 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.13.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredna 
preizkušanja transakcij in oceno ključnih elementov nadzornih in kontrolnih sistemov 

                                                             
78 Uredba (EU) 2021/696 o vzpostavitvi Vesoljskega programa Unije in ustanovitvi Agencije 

Evropske unije za vesoljski program. 

79 Več informacij o vlogi in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: 
www.euspa.europa.eu. 

1 584

2 666

Proračun (v milijonih EUR)*

212

242

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/696/oj?locale=sl
http://www.euspa.europa.eu/


 144 

Agencija Evropske unije za vesoljski program (EUSPA) 

 

posamezne agencije. To dopolnjujejo dokazi, ki izhajajo iz dela drugih revizorjev, ter analiza 
informacij, ki jih je zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

3.13.3. Za opis podlage za mnenje Sodišča, odgovornosti poslovodstva Agencije in 
odgovornih za upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 345 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 
3.13.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Agencija Evropske unije za vesoljski program (EUSPA), ki ga 
sestavljajo računovodski izkazi80 in poročila o izvrševanju proračuna Agencije81 
za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2021, ter 

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

v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.13.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 
položaj na dan 31. decembra 2021 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. 

                                                             
80 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

81 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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Poudarjena zadeva 

3.13.6. Sodišče opozarja na pojasnilo 6.1 k zaključnemu računu, v katerem je opisan 
vpliv ruske vojne agresije proti Ukrajini na izkaz poslovnega izida in bilanco stanja 
Agencije. 

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

Prihodki 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom 

3.13.7. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.13.8. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

3.13.9. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja v zvezi s sistemi upravljanja in kontrol 

3.13.10. Sodišče je v dveh revidiranih postopkih zaposlovanja odkrilo več postopkovnih 
pomanjkljivosti, ki ogrožajo načeli transparentnosti in enakega obravnavanja. 

(a) V obeh primerih v razpisih prostih delovnih mest ni bilo določeno število točk, ki jih 
morajo kandidati doseči za uvrstitev v ožji izbor ali na rezervni seznam, niti število 
kandidatov, ki se uvrstijo v ožji izbor ali na rezervni seznam. Obe števili sta bili 
uradno navedeni samo v končnih poročilih natečajne komisije, ki sta bili objavljeni 
po pregledu prijav kandidatov. 

(b) Navodila, ki jih je natečajna komisija objavila v zvezi z dodeljevanjem točk za različna 
merila za izbor niso bila dovolj podrobna za zagotovitev, da bi člani natečajne 
komisije uporabljali dosleden pristop. 
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(c) V enem od teh dveh postopkov zaposlovanja za enega od testov ni bil vnaprej 
določen sistem točkovanja. 

3.13.11. Agencija je med letoma 2019 in 2021 ocenila primer potencialnega nasprotja 
interesov v zvezi z višjim uslužbencem, ki je začel opravljati novo službo drugje. EUSPA je novo 
službo odobrila z omejitvami, ki pa jih kljub splošni obveznosti obrazložitve svojih odločitev ni 
utemeljila. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

3.13.12. Pregled ukrepov, sprejetih na podlagi opažanj Sodišča iz prejšnjih let, je v 
Prilogi. 
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Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

Leto Opažanja Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

2017 Elektronsko javno naročanje: GSA še ne uporablja nobenega od orodij IT 
za elektronsko javno naročanje, ki jih je razvila Evropska komisija. zaključen 

2019 

Ni celostne predhodne in naknadne strategije, s katero bi se potrdila 
točnost navedenih stroškov, ki so nastali Agenciji v zvezi z izvajanjem 
EGNOS in Galileo. Zato obstaja tveganje, da se plačila Agencije agenciji 
ESA izračunajo na podlagi netočnih stroškov, kar vpliva na zaključni račun 
Agencije. 

zaključen 
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Odgovor agencije EUSPA 
3.13.10. Agencija namerava uvesti številne spremembe svojih postopkov zaposlovanja, da bi 
zadostila ugotovljenim opažanjem. 
 

3.13.11. Agencija EUSPA se je seznanila z opažanjem Sodišča in ga bo ustrezno upoštevala v 
svojih postopkih. Pojasniti želi, da v tem zadevnem primeru razlogov za omejitve v sklepu ni 
navedla, ker je menila, da so samoumevni, saj: 
 
- so se omejitve nanašale na pripravo ponudb za javna naročila, razpise za nepovratna 

sredstva ali nagrade, v katerih je zadevna oseba sodelovala, ko je še delala za agencijo 
EUSPA. 

- Sklep se nanaša na nekdanjega višjega uslužbenca agencije, za katerega se je domnevalo, da 
je v celoti seznanjen z veljavnimi pravili. 
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Agencije, ki so financirane iz razdelka 2 

večletnega finančnega okvira 
– Kohezija, odpornost in vrednote 
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3.14. Evropski center za razvoj 
poklicnega usposabljanja (Cedefop) 

Uvod 

3.14.1. Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: 
Center ali Cedefop) s sedežem v Solunu je bil ustanovljen z Uredbo Sveta (EGS) št. 337/7582, ki 
je bila razveljavljena z Uredbo (EU) 2019/128 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
16. januarja 201983. Cedefop spodbuja razvoj poklicnega usposabljanja na ravni EU z zbiranjem 
in razširjanjem dokumentacije o sistemih poklicnega usposabljanja. Na sliki 3.14.1 so 
predstavljeni ključni podatki o Centru84. 

Slika 3.14.1 – Ključni podatki o Centru 

 
* Proračunski zneski temeljijo na skupnih odobritvah plačil, ki so bile na voljo v proračunskem letu. 

** To so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci EU ter napoteni nacionalni strokovnjaki, niso pa 
vključeni agencijski delavci in svetovalci. 

Vir: zaključni račun Centra za proračunski leti 2020 in 2021. Podatke o uslužbencih je zagotovil Center. 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.14.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredna 
preizkušanja transakcij in oceno ključnih elementov nadzornih in kontrolnih sistemov 
posamezne agencije. To dopolnjujejo dokazi, ki izhajajo iz dela drugih revizorjev, ter analiza 
informacij, ki jih je zagotovilo poslovodstvo Centra. 

                                                             
82 Uredba (EGS) št. 337/75 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja. 

83 Uredba (EU) 2019/128 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja 
(Cedefop) in o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 337/75. 

84 Več informacij o vlogi in dejavnostih Centra je na voljo na njegovem spletišču: 
www.cedefop.europa.eu. 

25

25

Proračun (v milijonih EUR)*

108

108

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2021

2020

https://webgate.ec.testa.eu/docfinder/extern/aHR0cHM=/ZXVyLWxleC5ldXJvcGEuZXU=/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:31975R0337&qid=1657002982457&rid=3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0128&from=EN
http://www.cedefop.europa.eu/
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3.14.3. Za opis podlage za mnenje Sodišča, odgovornosti poslovodstva Centra in 
odgovornih za upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 345 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 
3.14.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja 
(Cedefop), ki ga sestavljajo računovodski izkazi85 in poročila o izvrševanju 
proračuna Centra86 za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2021, 
ter 

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

v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.14.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Centra za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni 
položaj na dan 31. decembra 2021 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo finančno uredbo in računovodskimi 
pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

                                                             
85 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

86 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

Prihodki 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom 

3.14.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.14.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

3.14.8. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja v zvezi s sistemi upravljanja in kontrol 

3.14.9. Sodišče je odkrilo slabosti v postopkih zaposlovanja Centra. 

(a) V enem primeru je Cedefop uporabil zunanje svetovalce za pregled prijav glede na 
merila za predizbor, določena v objavi prostega delovnega mesta. Svetovalci so 
predložili svojo oceno, vendar se je natečajna komisija odločila, da nekaterih meril 
za predizbor ne bo uporabila. Namesto tega je ta del postopka pregledovanja 
ponovno izvedla sama. Sodišče je odkrilo velike razlike med oceno, ki jo je opravil 
Center, in tisto, ki so jo opravili svetovalci. Ta neskladja, ki bi lahko koristila oz. 
škodila kandidatom, so nastala, ker ni bilo jasnih in podrobnih smernic za 
ocenjevanje kandidatov na podlagi meril za predizbor. 

(b) V dveh postopkih zaposlovanja so pisni testi na daljavo potekali več dni, s čimer se 
je povečalo tveganje, da se brez dovoljenja razkrije vsebina testa. V enem od teh 
dveh primerov je postopek trajal štiri dni, vmes pa je bil konec tedna. Cedefop ni 
sprejel vseh potrebnih ukrepov za vzpostavitev uspešnega mehanizma notranje 
kontrole, da bi zmanjšal s tem povezana tveganja. Po reviziji Sodišča je prilagodil 
svoje postopke zaposlovanja, ki jih bo upošteval v prihodnje. 
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3.14.10. Sodišče je odkrilo tudi slabosti pri upravljanju plačil, zlasti v zvezi s 
predhodnimi kontrolami. 

(a) Okvirna pogodba za storitve in proizvode IT je izvajalcu omogočila, da na dejanske 
cene zaračuna pribitek. Cedefop je plačal račun v višini 11 614 EUR, ne da bi najprej 
preveril, ali so bili zaračunani zneski pravilni, čeprav so tovrstne predhodne kontrole 
v skladu s finančno uredbo potrebne. Da do takih primerov ne bi več prihajalo, je po 
reviziji Sodišča prilagodil svoje notranje postopke. 

(b) V nekem drugem primeru je Cedefop plačal 180 590 EUR v zvezi z naročilnico na 
podlagi okvirne pogodbe, ki se je nanašala na razvoj nove spletne strani. To plačilo 
je izvedel, ne da bi od izvajalca prejel posebne izjave, ki se zahtevajo v skladu z 
okvirno pogodbo. Ta opustitev je vplivala na vseh 28 naročilnic, povezanih s to 
okvirno pogodbo, v skupni vrednosti 883 539 EUR, zaradi nje pa bi Center lahko bil 
izpostavljen pravnim tveganjem v zvezi s pravicami intelektualne lastnine. Po reviziji 
Sodišča je Cedefop izvajalce pozval, naj naknadno predložijo manjkajoče izjave, 
incident pa je evidentiral v svojem registru neskladnosti. Da do takih primerov ne bi 
več prihajalo, je prilagodil svoje notranje postopke. 

(c) Aprila 2020 je upravičenec do nepovratnih sredstev predložil zahtevek za končno 
plačilo. Cedefop je z obdelavo plačila zamujal prek 60-dnevnega roka, določenega v 
sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev, končno plačilo pa je izvršil šele 
januarja 2021. Po mnenju Centra je do zamude prišlo predvsem zaradi odsotnosti 
vodje projekta in posledičnih zamud pri komuniciranju z upravičencem. Cedefop ni 
imel rezervnega načrta, s katerim bi preprečil, da bi bili zaradi odsotnosti 
uslužbencev postopki odobritve nepovratnih sredstev v zaostanku. Da bi to težavo 
odpravil, je prilagodil svoje notranje postopke. 

Opažanja o upravljanju proračuna 

3.14.11. Cedefop je 23. junija 2021 začel uporabljati nov računovodski sistem, tj. ABAC, 
ki ga uporablja tudi Evropska komisija. Sodišče je odkrilo dve slabosti pri prehodu Centra na 
novi sistem. 

(a) V sistemu ABAC končni datumi izvrševanja proračunskih obveznosti, prenesenih iz 
leta 2021 v leto 2022, niso bili pravilno evidentirani. Zato so bile morda v leto 2022 
nepravilno prenesene neporavnane proračunske obveznosti, ki bi jih bilo treba 
razveljaviti, ker je rok za z njimi povezane pravne obveznosti potekel do konca 
leta 2021. Po reviziji Sodišča je Center leta 2022 pregledal in posodobil končne 
datume izvrševanja za vse zadevne proračunske obveznosti ter razveljavil 11 
proračunskih obveznosti v skupni vrednosti 45 923 EUR. 
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(b) Leta 2021 so bile v sistemu ABAC napačno izračunane zamudne obresti v višini 
2 834 EUR v zvezi s petimi plačili. Napaka je nastala, ker je bil rok za ta plačila v tem 
sistemu napačno določen na 30 dni, dejanski zakonski rok pa je bil 60 ali 90 dni. 
Cedefop je napako odkril in razveljavil naloge za izterjavo napačno izračunanih 
zamudnih obresti. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

3.14.12. Pregled ukrepov, sprejetih na podlagi opažanj Sodišča iz prejšnjih let, je v 
Prilogi. 
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Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

Leto Opažanja Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

2019, 2020 

Metoda za izračun prispevkov, določena v izjavi o sodelovanju med 
Centrom in Efto, ni bila pravilno uporabljena. Prispevka Norveške in 
Islandije v proračun Centra za leto 2019 sta bila za 38 924 EUR nižja, kot 
bi morala biti (leta 2020: za 20 272 EUR višja), prispevek EU pa za 
38 924 EUR višji, kot bi moral biti (leta 2020: za 20 272 EUR nižji). 

zaključen 

2020 

Cedefop je podpisal pogodbo na podlagi postopka s pogajanji z enim 
ponudnikom v višini 19 800 EUR, kar je nad mejno vrednostjo iz finančne 
uredbe, ki znaša 15 000 EUR. Prvotna ocena pogodbe je znašala 
10 000 EUR in ni bila podprta z ocenami stroškov, ki bi temeljile na 
tedanjih tržnih vrednostih, ali z dokumentiranimi tržnimi analizami. 
Postopek za oddajo javnega naročila je zato nepravilen. 

zaključen 
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Odgovor Centra 
3.14.9. 

(a) Cedefop se je seznanil z opažanjem in bo izboljšal svoje smernice. Ko je Cedefop 
ugotovil, da rezultatov ni mogoče takoj sprejeti kot končni izid ocenjevanja, se je moral 
odločiti, ali se bo držal nasveta ali bo delno ponovil postopek. Cedefop se je odločil za 
uspešen in učinkovit zaključek izbirnega postopka, pri čemer je upošteval druge 
možnosti in povezane prihodnje stroške slabo sprejete odločitve o zaposlitvi. 

(b) Cedefop se strinja z ugotovitvijo. 

3.14.10. 

(a) Cedefop se strinja z ugotovitvijo. 

(b) Cedefop se strinja z ugotovitvijo. 

(c) Cedefop se strinja z ugotovitvijo. 

3.14.11. 

(a) Cedefop se strinja z ugotovitvijo in je takoj ukrepal v skladu s priporočilom Sodišča. 

(b) Cedefop se strinja z ugotovitvijo in je takoj ukrepal v skladu s priporočilom Sodišča. 
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3.15. Evropski center za preprečevanje 
in obvladovanje bolezni (ECDC) 

Uvod 

3.15.1. Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (v nadaljnjem besedilu: 
Center ali ECDC) s sedežem v Stockholmu je bil ustanovljen z Uredbo (ES) št. 851/2004 
Evropskega parlamenta in Sveta87. ECDC zbira in razširja podatke o preprečevanju in 
obvladovanju bolezni pri ljudeh ter zagotavlja znanstvena mnenja o tej temi. Poleg tega 
usklajuje evropsko mrežo organov, ki delujejo na tem področju. Na sliki 3.15.1 so predstavljeni 
ključni podatki o Centru88. 

Slika 3.15.1 – Ključni podatki o Centru 

 
* Proračunski zneski temeljijo na skupnih odobritvah plačil, ki so bile na voljo v proračunskem letu. 

** To so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci EU ter napoteni nacionalni strokovnjaki, niso pa 
vključeni agencijski delavci in svetovalci. 

Vir: zaključni račun Centra za proračunski leti 2020 in 2021. Podatke o uslužbencih je zagotovil Center. 

Povečanje proračuna je utemeljeno z novimi dejavnostmi, dodeljenimi ECDC z ustanovitvijo 
Evropskega organa za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene razmere. 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.15.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredna 
preizkušanja transakcij in oceno ključnih elementov nadzornih in kontrolnih sistemov 

                                                             
87 Uredba (ES) št. 851/2004 o ustanovitvi Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje 

bolezni. 

88 Več informacij o vlogi in dejavnostih Centra je na voljo na njegovem spletišču: 
www.ecdc.europa.eu. 

82

195

Proračun (v milijonih EUR)*

271

311

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=celex%3A32004R0851
http://www.ecdc.europa.eu/
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posamezne agencije. To dopolnjujejo dokazi, ki izhajajo iz dela drugih revizorjev, ter analiza 
informacij, ki jih je zagotovilo poslovodstvo Centra. 

3.15.3. Za opis podlage za mnenje Sodišča, odgovornosti poslovodstva Centra in 
odgovornih za upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 345 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 
3.15.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni 
(ECDC), ki ga sestavljajo računovodski izkazi89 in poročila o izvrševanju 
proračuna Centra90 za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2021, 
ter 

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

v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.15.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Centra za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni 
položaj na dan 31. decembra 2021 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo finančno uredbo in računovodskimi 
pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

                                                             
89 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

90 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

Prihodki 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom 

3.15.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.15.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

  



 160 

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) 

 

Odgovor Centra 
Center se je seznanil s poročilom Sodišča. 
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3.16. Evropska agencija za varnost 
hrane (EFSA) 

Uvod 

3.16.1. Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija ali EFSA) s 
sedežem v Parmi je bila ustanovljena z Uredbo (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in 
Sveta91. EFSA zagotavlja znanstvene informacije, potrebne za pripravo zakonodaje EU o živilih 
in varnosti hrane, zbira in analizira podatke za opredelitev in spremljanje tveganj ter daje na 
razpolago neodvisne informacije o teh tveganjih. Na sliki 3.16.1 so predstavljeni ključni podatki 
o Agenciji92. 

Slika 3.16.1 – Ključni podatki o Agenciji 

 
* Proračunski zneski temeljijo na skupnih odobritvah plačil, ki so bile na voljo v proračunskem letu. 

** To so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci EU ter napoteni nacionalni strokovnjaki, niso pa 
vključeni agencijski delavci in svetovalci. 

Vir: zaključni račun Agencije za proračunski leti 2020 in 2021. Podatke o uslužbencih je zagotovila 
Agencija. 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.16.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredna 
preizkušanja transakcij in oceno ključnih elementov nadzornih in kontrolnih sistemov 
posamezne agencije. To dopolnjujejo dokazi, ki izhajajo iz dela drugih revizorjev, ter analiza 
informacij, ki jih je zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

                                                             
91 Uredba (ES) št. 178/2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, 

ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane. 

92 Več informacij o vlogi in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: 
www.efsa.europa.eu. 

107

133

Proračun (v milijonih EUR)*

481

516

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=celex%3A32002R0178
http://www.efsa.europa.eu/
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3.16.3. Za opis podlage za mnenje Sodišča, odgovornosti poslovodstva Agencije in 
odgovornih za upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 345 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 
3.16.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Evropske agencije za varnost hrane (EFSA), ki ga sestavljajo 
računovodski izkazi93 in poročila o izvrševanju proračuna Agencije94 za 
proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2021, ter 

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

v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.16.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 
položaj na dan 31. decembra 2021 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. 

                                                             
93 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

94 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

Prihodki 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom 

3.16.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.16.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

3.16.8. Pregled ukrepov, sprejetih na podlagi opažanj Sodišča iz prejšnjih let, je v Prilogi. 
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Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

Leto Opažanja Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

2017 
Okrepiti je treba neodvisnost računovodje tako, da bo odgovarjal 
neposredno direktorju Agencije (administrativno) in upravnemu odboru 
(v zvezi s svojim delom). 

Odgovornost direktorju: 

neizveden 

Odgovornost upravnemu odboru: 

zaključen 

2020 

Leta 2020 so sedem vodstvenih položajev Agencije zasedali vršilci 
dolžnosti vodstvenih delavcev. Šest od teh delovnih mest je bilo 
nezasedenih več kot eno leto, eno pa devet let. Ta negotovost na ravni 
vodstvenih položajev lahko škoduje vodenju Agencije in njeni strateški 
kontinuiteti. 

zaključen 
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Odgovor Agencije 
3.16.5 Agencija potrjuje prejem ugodnega revizijskega poročila Sodišča in pozdravlja 
revizijsko mnenje brez pridržkov o zanesljivosti računovodskih izkazov ter zakonitosti in 
pravilnosti z njimi povezanih transakcij. 
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3.17. Evropski inštitut za enakost 
spolov (EIGE) 

Uvod 

3.17.1. Evropski inštitut za enakost spolov (v nadaljnjem besedilu: Inštitut ali EIGE) s 
sedežem v Vilni je bil ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1922/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta95. EIGE zbira, analizira in razširja informacije o enakosti spolov ter razvija, vrednoti in 
razširja metodološka orodja za podporo vključevanju enakosti spolov v vse politike EU. Na 
sliki 3.17.1 so predstavljeni ključni podatki o Inštitutu96. 

Slika 3.17.1 – Ključni podatki o Inštitutu 

 
* Proračunski zneski temeljijo na skupnih odobritvah plačil, ki so bile na voljo v proračunskem letu. 

** To so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci EU ter napoteni nacionalni strokovnjaki, niso pa 
vključeni agencijski delavci in svetovalci. 

Vir: zaključni račun Inštituta za proračunski leti 2020 in 2021. Podatke o uslužbencih je zagotovil Inštitut. 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.17.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredna 
preizkušanja transakcij in oceno ključnih elementov nadzornih in kontrolnih sistemov 
posamezne agencije. To dopolnjujejo dokazi, ki izhajajo iz dela drugih revizorjev, ter analiza 
informacij, ki jih je zagotovilo poslovodstvo Inštituta. 

3.17.3. Za opis podlage za mnenje Sodišča, odgovornosti poslovodstva Inštituta in 
odgovornih za upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 345 je sestavni del mnenja. 

                                                             
95 Uredba (ES) št. 1922/2006 o ustanovitvi Evropskega inštituta za enakost spolov. 

96 Več informacij o vlogi in dejavnostih Inštituta je na voljo na njegovem spletišču: 
www.eige.europa.eu. 

10

11

Proračun (v milijonih EUR)*

43

42

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2021

2020

https://webgate.ec.testa.eu/docfinder/extern/aHR0cHM=/ZXVyLWxleC5ldXJvcGEuZXU=/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32006R1922&qid=1657007735537&rid=1
http://www.eige.europa.eu/
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Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 
3.17.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Evropskega inštituta za enakost spolov (EIGE), ki ga sestavljajo 
računovodski izkazi97 in poročila o izvrševanju proračuna Inštituta98 za 
proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2021, ter 

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

v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.17.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Inštituta za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni 
položaj na dan 31. decembra 2021 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo finančno uredbo in računovodskimi 
pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

                                                             
97 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

98 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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Poudarjena zadeva 

3.17.6. Sodišče opozarja na pojasnilo št. 4.1 k zaključnemu računu, v katerem je 
EIGE razkril pogojno obveznost v višini 22 224 EUR, ki bo nastala, če bo litovsko vrhovno 
sodišče v tekoči zadevi v zvezi z začasnimi agencijskimi delavci, zaposlenimi pri Inštitutu, 
sprejelo negativno odločitev. 

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

Prihodki 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom 

3.17.7. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.17.8. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

3.17.9. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja o zakonitosti in pravilnosti transakcij 

3.17.10. Inštitut je maja 2020 objavil razpis za prijavo interesa, da bi sestavil seznam 
zunanjih strokovnjakov za pomoč Inštitutu na posebnih področjih dela. Čeprav prevajalske 
storitve niso spadale v obseg razpisa, je bil ta uporabljen za javno naročanje takih storitev. Zato 
EIGE ni mogel izbrati najprimernejših kandidatov. Razpis za prijavo interesa ni bil v skladu s 
členoma 160 in 237 finančne uredbe. Sodišče je ugotovilo tudi, da se je pet plačil, izvršenih v 
letu 2021 za storitve, ki so jih opravili strokovnjaki, izbrani v okviru razpisa za prijavo interesa, 
nanašalo na prevajanje. Ker prevajalske storitve niso bile vključene v obseg razpisa, so ta 
plačila v skupni vrednosti 12 200 EUR nepravilna. 
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Opažanja v zvezi s sistemi upravljanja in kontrol 

3.17.11. Sodišče je v enem postopku zaposlovanja odkrilo številne slabosti, ki ogrožajo 
načeli transparentnosti in enakega obravnavanja: 

(a) člani izbirne komisije so podpisali izjavo o zaupnosti in neobstoju nasprotja 
interesov šele po tem, ko so bili kandidati že uvrščeni v ožji izbor; 

(b) Inštitut ni pripravil podrobnih navodil za dodeljevanje točk v okviru različnih meril za 
izbor. To je povzročilo velike razlike v tem, kako so različni člani izbirne komisije 
dodelili točke kandidatom; 

(c) Inštitut pred pregledom prijav ni določil najmanjšega števila točk ali največjega 
števila kandidatov, ki bodo uvrščeni v ožji izbor za razgovore ali pisne preizkuse; 

(d) nekatera merila, na podlagi katerih so bili kandidati ocenjeni, in tista, navedena v 
objavi prostega delovnega mesta, niso bila neposredno povezana; 

(e) Inštitut kandidatom v ožjem izboru ni dodelil točk na podlagi njihovih končnih 
razgovorov, tj. faze tik pred odločitvijo o tem, katerega od njih bo zaposlil. 

3.17.12. Inštitut je vzpostavil posebne postopke za izbiro napotenih nacionalnih 
strokovnjakov. Sodišče je ugotovilo, da Inštitut v enem izbirnem postopku ni upošteval dela 
svojih lastnih postopkov. Te opustitve ogrožajo transparentnost in objektivnost izbirnega 
postopka za napotene nacionalne strokovnjake, kažejo pa tudi na slabosti v notranjih kontrolah 
Inštituta. 

3.17.13. V nekem postopku za oddajo javnega naročila so vsi štirje člani komisije za 
ocenjevanje, imenovani za ocenjevanje ponudb glede na merila za oddajo, pripadali isti enoti 
Inštituta. To je v nasprotju s členom 150(3) finančne uredbe. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

3.17.14. Pregled ukrepov, sprejetih na podlagi opažanj Sodišča iz prejšnjih let, je v 
Prilogi. 
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Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

Leto Opažanja Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

2018 

V okvirni pogodbi z agencijo za zagotavljanje začasnega dela se ne 
zahteva skladnost z nekaterimi pravnimi zahtevami (tj. da se njenim 
delavcem zagotovijo enaki delovni pogoji kot uslužbencem Inštituta). Ni 
dokazov, da je EIGE sam izvedel tako primerjavo. EIGE naj analizira 
delovne pogoje svojih agencijskih delavcev in zagotovi, da so skladni z 
evropsko in nacionalno delovnopravno zakonodajo. 

zaključen 

2019, 2020 

Sodišče je leta 2019 in leta 2020 ugotovilo, da je v postopkih Inštituta, ki 
so se uporabljali za izbiro zunanjih strokovnjakov in sklepanje pogodb z 
njimi, manjkala zanesljiva revizijska sled (kot je določeno v členu 36(3) 
finančne uredbe). Zato so bila vsa plačila, povezana s temi pogodbami, 
nepravilna. 

ni relevantno 

2019, 2020 

Inštitut v svoja proračuna za leto 2019 in leto 2020 ni vključil prihodkov v 
višini 550 000 EUR oziroma 378 950 EUR, dodeljenih v okviru instrumenta 
za predpristopno pomoč za izvajanje ukrepa za povečanje zmogljivosti 
držav kandidatk in potencialnih kandidatk za članstvo v EU za merjenje in 
spremljanje učinka politike enakosti spolov (2018–2021). 

ni relevantno 
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Leto Opažanja Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

2019 

Inštitut ni izvedel naknadnih kontrol operacij in izvrševanja proračuna od 
septembra 2016. Namenski program naknadnih kontrol na podlagi 
specifičnih tveganj bi prispeval k izboljšanju okolja Inštituta za notranje 
kontrole. 

zaključen 
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Odgovor Inštituta 
3.17.6. Vrhovno sodišče Litve je sodbo izdalo 23. februarja 2022. Sodišče je razsodilo v 
korist agencijskih delavcev in potrdilo načelo enakega obravnavanja agencijskih 
delavcev in statutarnih uslužbencev. Inštitut EIGE je bil v zadevi tretja oseba in zoper 
njo ni bil vložen noben neposreden zahtevek. 

3.17.10. Inštitut EIGE se je seznanil z opažanjem Računskega sodišča in ne bo zaposlil 
zunanjih strokovnjakov za prevajalske storitve. Tovrstne storitve se bodo naročale z 
odprtimi postopki javnega naročanja. Podatkovna zbirka strokovnjakov se bo še naprej 
uporabljala za storitve zagotavljanja kakovosti in pregled jezika, ki upošteva vidik spola. 

3.17.11. Inštitut EIGE se je seznanil z opažanjem Računskega sodišča in bo obravnaval 
ugotovljene slabosti pri notranjih kontrolah: 

a) Delovni postopek iz sklepa direktorja št. 136 z dne 11. julija 2017 o izbirnih 
postopkih za zaposlovanje bo posodobljen, da se pojasnijo postopki za 
ocenjevanje zaupnosti in nasprotja interesov. 

b) Za izbirne komisije bodo pripravljena podrobna navodila o tem, kako dodeliti 
točke v skladu z merili za izbor. 

c) Splošni pristop inštituta EIGE v izbirnih postopkih bo formaliziran. 
d) Inštitut EIGE bo ustrezno prilagodil svoje postopke zaposlovanja. 
e) To opažanje sprejema kot najboljšo prakso. Vendar lahko organ za imenovanja 

po upoštevanju priporočila izbirne komisije in ugotovitev ocenjevalnega centra 
imenuje katerega koli kandidata z rezervnega seznama. 

3.17.12. Inštitut EIGE se je seznanil z opažanjem Računskega sodišča in bo obravnaval 
ugotovljene slabosti pri notranjih kontrolah. Pregledal bo postopek zaposlovanja 
napotenih nacionalnih strokovnjakov, da bi ga poenostavil. 

3.17.13. Inštitut EIGE se je seznanil z opažanjem Računskega sodišča in bo v smernicah 
in predlogah za javno naročanje pojasnil postopke odborov za ocenjevanje. 
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3.18. Evropski organ za delo (ELA) 

Uvod 

3.18.1. Evropski organ za delo (v nadaljnjem besedilu: Organ ali ELA) s sedežem v 
Bratislavi je bil ustanovljen z Uredbo (EU) 2019/114999 Evropskega parlamenta in Sveta ter je 
finančno avtonomijo dosegel 26. maja 2021100. ELA zagotavlja, da se pravila EU o mobilnosti 
delavcev in koordinaciji sistemov socialne varnosti izvršujejo pošteno, enostavno in uspešno, 
kar državljanom in podjetjem omogoča, da lažje izkoristijo prednosti notranjega trga. Organ je 
začel delovati 17. oktobra 2019 in je finančno neodvisen od 26. maja 2021. Na sliki 3.18.1 so 
predstavljeni ključni podatki o Organu101. 

Slika 3.18.1 – Ključni podatki o Organu 

 
* Proračunski zneski temeljijo na skupnih odobritvah plačil, ki so bile na voljo v proračunskem letu. 

** To so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci EU ter napoteni nacionalni strokovnjaki, niso pa 
vključeni agencijski delavci in svetovalci. 

Vir: zaključni račun Organa za proračunski leti 2020 in 2021. Podatke o uslužbencih je zagotovil Organ. 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.18.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredna 
preizkušanja transakcij in oceno ključnih elementov nadzornih in kontrolnih sistemov 
posamezne agencije. To dopolnjujejo dokazi, ki izhajajo iz dela drugih revizorjev, ter analiza 
informacij, ki jih je zagotovilo poslovodstvo Organa. 

                                                             
99 Uredba (EU) 2019/1149 o ustanovitvi Evropskega organa za delo. 

100 Sklep št. 5/2021 upravnega odbora z dne 7. maja 2021 o zahtevah glede finančne 
avtonomije Evropskega organa za delo (ELA/MB/2021/023). 

101 Več informacij o vlogi in dejavnostih Organa je na voljo na njegovem spletišču: 
www.ela.europa.eu. 

31

Proračun (v milijonih EUR)*

84

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1149
http://www.ela.europa.eu/en
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3.18.3. Za opis podlage za mnenje Sodišča, odgovornosti poslovodstva Organa in 
odgovornih za upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 345 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 
3.18.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Evropskega organa za delo (ELA), ki ga sestavljajo računovodski 
izkazi Organa102 in poročila o izvrševanju proračuna103 za proračunsko leto, ki 
se je končalo 31. decembra 2021, ter 

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

v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.18.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Organa za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni 
položaj na dan 31. decembra 2021 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo finančno uredbo in računovodskimi 
pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

                                                             
102 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

103 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

Prihodki 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom 

3.18.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.18.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

3.18.8. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja v zvezi s sistemi upravljanja in kontrol 

3.18.9. ELA je v sistemu ABAC Assets in evidenci inventarja evidentirala sredstva v skupni 
vrednosti 73 118 EUR. Ta sredstva so bila povečini pisarniško pohištvo. ELA je za vsak kos 
inventarja določila inventarno številko in prihodnjo lokacijo. Vendar zaradi pandemije COVID-
19 sredstva v času revizije niso bila označena in še niso bila postavljena na zanje določene 
lokacije. To, da ni bilo popolnih in posodobljenih evidenc inventarja, v katerih bi bila določena 
lokacija opredmetenih sredstev Organa, je v nasprotju s členom 87 finančne uredbe in 
negativno vpliva na zmožnost Organa, da zagotovi varovanje svojih sredstev. 

3.18.10. Organ je 11. decembra 2020 podpisal posebno pogodbo za dejavnosti 
usposabljanja mreže evropskih služb za zaposlovanje (EURES) za prvo četrtletje leta 2021. 
Vrednost pogodbe je bila 299 437 EUR. 9. novembra 2021 je bila podpisana nova okvirna 
pogodba za zagotavljanje dejavnosti usposabljanja mreže EURES. Vrednost te okvirne pogodbe 
je bila 12 milijonov EUR, trajanje pa največ 48 mesecev. V letu 2021 ni bilo izvršenih nobenih 
plačil, povezanih s to okvirno pogodbo. ELA ni vzpostavila predhodnih in naknadnih kontrol v 
zvezi z operativnimi in finančnimi vidiki dejavnosti usposabljanja, ki bi temeljile na neposrednih 
dokazih o izvedenih dejavnostih usposabljanja. Namesto tega se je oprla na poročila izvajalcev 
usposabljanja. To, da ni formaliziranih postopkov, ki bi temeljili na neposrednih dokazih, lahko 
pomeni tveganje za izvajanje smernic vodstva in doseganje ciljev Organa. 
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3.18.11. ELA še ni sprejela načrta neprekinjenega poslovanja. To, da ni vzpostavljenega 
in celovitega načrta neprekinjenega poslovanja, je pomembna notranja slabost v postopkih 
Organa. 

3.18.12. Upravni odbor Organa je odobril listino o delu službe Evropske komisije za 
notranjo revizijo in okvir notranje kontrole Organa. Vendar Organ še ni sprejel ustrezne 
strategije obvladovanja tveganj in nadzora nad njimi. Prav tako ni sprejel listine 
odredbodajalca ali listine odredbodajalcev na podlagi nadaljnjega prenosa pooblastil, niti 
listine računovodje. Te pomanjkljivosti ovirajo izvajanje okvira notranje kontrole Organa. 
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Odgovor Evropskega organa za delo 
3.18.9 Zaradi ukrepov za omejitev pandemije COVID-19 so bila opredmetena sredstva (stoli 
in mize) po dostavi pred kratkim postavljena v namenske prostore v skladu z lokacijskim načrtom 
in številom uslužbencev. Trenutno poteka postopek označevanja teh sredstev, fizični zaključek 
inventure pa je načrtovan za naslednji mesec. 

3.18.10 Evropski organ za delo se zaveda potrebe po notranji vzpostavitvi ustrezne strukture 
za formalizacijo postopkov na podlagi neposrednih dokazov, s čimer se bo zagotovilo, da se bodo 
navodila poslovodstva izvajala in da bodo finančni akterji sprejeli ustrezne ukrepe za obravnavo 
tveganj v primeru nedoseganja ciljev subjekta. 

3.18.11 Zaradi pandemije COVID-19 je bila vsakodnevno vzpostavljena rešitev za 
neprekinjeno poslovanje na daljavo. Evropski organ za delo se zaveda pomembnosti celovitega 
dokumenta, ki opisuje načrt neprekinjenega poslovanja, zato načrtuje, da bo ta dokončan do 
leta 2023. 

3.18.12 Po reviziji Sodišča je Evropski organ za delo dokončal postopek ocene tveganja. 
Vzpostavljenih ima več politik in postopkov za izvajanje okvira notranje kontrole in si nenehno 
prizadeva dodatno okrepiti svoj okvir notranje kontrole ter načrtuje sprejetje ustreznih 
dokumentov. Hkrati priznava pomembnost dokončanja okvira notranje kontrole za zagotavljanje 
operativnih in finančnih rezultatov. 
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3.19. Evropska agencija za zdravila 
(EMA) 

Uvod 

3.19.1. Evropska agencija za zdravila (v nadaljnjem besedilu: Agencija ali EMA) s 
sedežem v Amsterdamu je bila ustanovljena z Uredbo (ES) št. 726/2004 Evropskega 
parlamenta in Sveta104. Agencija deluje preko mreže, vzpostavljene po vsej EU, in usklajuje 
znanstvene vire, ki jih dajo na voljo nacionalni organi, da zagotovi vrednotenje in nadzor zdravil 
za humano in veterinarsko uporabo. Je naslednica Evropske agencije za vrednotenje zdravil, 
ustanovljene z Uredbo Sveta (EGS) št. 2309/93105. Na sliki 3.19.1 so predstavljeni ključni 
podatki o Agenciji106. 

Slika 3.19.1 – Ključni podatki o Agenciji 

 
* Proračunski zneski temeljijo na skupnih odobritvah plačil, ki so bile na voljo v proračunskem letu. 

** To so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci EU ter napoteni nacionalni strokovnjaki, niso pa 
vključeni agencijski delavci in svetovalci. 

Vir: zaključni račun Agencije za proračunski leti 2020 in 2021. Podatke o uslužbencih je zagotovila 
Agencija. 

                                                             
104 Uredba (ES) št. 726/2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in 

nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za 
zdravila. 

105 Uredba Sveta (EGS) št. 2309/93, ki določa postopke Skupnosti za pridobitev dovoljenja za 
promet in nadzor zdravil za uporabo v humani medicini in za uporabo v veterini ter 
ustanavlja Evropsko agencijo za vrednotenje zdravil. 

106 Več informacij o vlogi in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: 
www.ema.europa.eu. 

456

483

Proračun (v milijonih EUR)*

834

878

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32004R0726
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A31993R2309&qid=1649944131866
http://www.ema.europa.eu/
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Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.19.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredna 
preizkušanja transakcij in oceno ključnih elementov nadzornih in kontrolnih sistemov 
posamezne agencije. To dopolnjujejo dokazi, ki izhajajo iz dela drugih revizorjev, ter analiza 
informacij, ki jih je zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

3.19.3. Za opis podlage za mnenje Sodišča, odgovornosti poslovodstva Agencije in 
odgovornih za upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 345 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 
3.19.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Evropske agencije za zdravila (EMA), ki ga sestavljajo 
računovodski izkazi107 in poročila o izvrševanju proračuna Agencije108 za 
proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2021, ter 

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

v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.19.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 
položaj na dan 31. decembra 2021 ter njen poslovni izid, denarne tokove in gibanje 

                                                             
107 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

108 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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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. 

Poudarjena zadeva 

3.19.6. Sodišče opozarja na pojasnilo št. 3.1.3, pojasnilo št. 4.8.1 in pojasnilo 
št. 4.8.2 k zaključnemu računu Agencije, v katerih so pomembna razkritja o obveznostih v 
zvezi z nepremičninami. Najemna pogodba bivših poslovnih prostorov Agencije v Londonu 
traja do leta 2039 in ne vsebuje klavzule o prekinitvi, vendar se lahko prostori s soglasjem 
najemodajalca oddajo v podnajem ali se najemna pogodba zanje prenese na drugega 
najemnika. Agencija je julija 2019 z najemodajalcem dosegla dogovor in svoje nekdanje 
prostore oddala v podnajem z učinkom od julija 2019 pod pogoji, ki so skladni s pogoji 
glavnega najema. Obdobje podnajema traja do izteka najema Agencije, in sicer do 
junija 2039. Ker je Agencija še vedno stranka v glavni najemni pogodbi, bi bila lahko 
odgovorna za celoten preostali znesek skladno s pogodbenimi obveznostmi iz glavne 
najemne pogodbe, če podnajemnik ne bi izpolnil svojih obveznosti. 31. decembra 2021 je 
ocenjeni skupni preostali znesek najemnine, stroškov vzdrževanja in zavarovanja 
najemodajalca, ki ga mora Agencija plačati do izteka najemnega obdobja, znašal 
383 milijonov EUR. Sodišče ugotavlja, da sta Agencija in upravni odbor poudarila potrebo 
po rešitvi te zadeve na politični ravni, z Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom. 
Mnenje Sodišča ne vsebuje pridržka v zvezi s to zadevo. 

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

Prihodki 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom 

3.19.7. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.19.8. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

3.19.9. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 
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Opažanja v zvezi s sistemi upravljanja in kontrol 

3.19.10. Sodišče je v dveh revidiranih postopkih zaposlovanja odkrilo več postopkovnih 
pomanjkljivosti, zaradi katerih sta ogroženi načeli transparentnosti in enakega obravnavanja: 

(a) v razpisih prostih delovnih mest izbirna merila niso bila jasno povezana s fazami 
postopka (kot so predizbor, pisni in ustni preizkusi). V njih tudi ni bilo določeno 
število točk, ki jih morajo kandidati doseči za uvrstitev na rezervni seznam, niti 
število kandidatov, ki se uvrstijo na rezervni seznam; 

(b) nekateri člani izbirne komisije so prijavili nasprotje interesov v zvezi z nekaterimi 
kandidati. Vendar v končnem poročilu o vrednotenju ni bilo opisano, kako so bila ta 
nasprotja interesov obravnavana; 

(c) v enem od obeh postopkov se je izbirna komisija odločila, da kandidatov ne bo 
ocenila na podlagi vseh objavljenih izbirnih meril, poleg tega pa jih je ocenila tudi na 
podlagi dodatnega merila, ki ni bilo vključeno v razpise prostih delovnih mest. Za 
nekatera merila ni bilo jasnih smernic o tem, kako dodeliti točke. 

3.19.11. V okviru javnega razpisa za sklenitev okvirne pogodbe za obdobje največ štirih 
let je Agencija zahtevo o finančni in ekonomski zmogljivosti določila v višini 11 milijonov EUR 
letnega prometa, kar je najvišja dovoljena raven v skladu s točko 19 Priloge I k finančni uredbi, 
saj je bila ocenjena vrednost pogodbe 22 milijonov EUR. Vendar je dejanska vrednost pogodbe 
znašala le polovico vrednosti prvotne ocene. Ker je Agencija precenila vrednost pogodbe, je bil 
prag, ki ga je uporabila, skoraj dvakrat višji od zneska, ki bi bil po bolj realni oceni Agencije še 
skladen s finančno uredbo. Če bi bil prag nižji, bi lahko ponudbe predložilo več podjetij. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

3.19.12. Pregled ukrepov, sprejetih na podlagi opažanj Sodišča iz prejšnjih let, je v 
Prilogi.
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Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

Leto Opažanja Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

2016/2017/2018 

Parlament in Svet sta Agenciji zaupala nalogo izvajanja uredb o 
farmakovigilanci (1027/2012) in kliničnem preizkušanju (536/2014), v 
skladu s katerima je treba razviti in začeti izvajati dva velika vseevropska 
sistema IT. Ker Agencija ni imela potrebnih lastnih notranjih virov, je 
najemala svetovalce v tolikšnem obsegu, da je postala kritično odvisna 
od zunanjega znanja. Nadzor nad razvojem in izvajanjem projektov je bil 
neustrezen, z njimi povezane zamude in stroški pa so bili vse večji. 
Agencija bi morala pospešiti izvajanje blažitvenih ukrepov ne le, da bi 
zaključila projekte IT, ki se še izvajajo, ampak tudi zato, da bi se pripravila 
na pomembne nove projekte. 

zaključen 

za farmakovigilanco 

se izvaja 

za klinično preizkušanje 

2016 Ustanovna uredba zahteva zunanjo oceno Agencije in njenih dejavnosti, 
ki jo Komisija izvaja samo vsakih deset let. ni relevantno 

2019 

Javni naročniki morajo pri izvajanju postopkov javnega naročanja 
naročila, če je to ustrezno, razdeliti na sklope, pri tem pa morajo 
ustrezno upoštevati potrebo po omogočanju široke konkurence. 
Tehnične specifikacije morajo ponudnikom omogočati enakovreden 
dostop do postopkov javnega naročanja, poleg tega pa se z njimi ne 
smejo ustvarjati neupravičene ovire za odprto konkurenco. 

zaključen 
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Leto Opažanja Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

2019 

Agencija je začela postopek za oddajo javnega naročila, ki združuje dve 
nepovezani storitvi v istem sklopu. S tem se je morda omejilo število 
potencialno zainteresiranih ponudnikov, ki so predložili ponudbo za 
kateri koli sklop storitev, kar je škodilo pošteni konkurenci. Poleg tega je 
Agencija trajanje pogodbe podaljšala s štirih na šest let, razlogi za tako 
podaljšanje pa niso bili dovolj utemeljeni. 

ni relevantno 

2019 

Agencija je sklenila okvirno pogodbo s tremi podjetji za zagotavljanje 
začasnih uslužbencev. Element cene v razpisnih zahtevah je moral 
vključevati konverzijski faktor za pavšalno urno postavko, ki se uporabi 
za bruto urno plačilo začasnih uslužbencev v specifičnih kategorijah. 
Vendar Agencija Sodišču ni predložila nobene razčlenitve ocenjenih 
bruto stroškov dela za agencijske delavce za vsako zahtevano kategorijo 
uslužbencev. Agencija torej ni mogla oceniti, ali sta bila ponudnikov 
pribitek ali bruto dobiček razumna glede na podobne pogodbe. 

se izvaja 

2019 

Agencija je svojim uslužbencem odobrila dodatno nadomestilo za potne 
stroške za njihovo selitev iz prostorov v Londonu v prostore v 
Amsterdamu. Znesek je bil izračunan na podlagi cene vozovnice za 
poslovni razred in ne za ekonomski razred. Sodišče je prišlo do zaključka, 
da je Agencija pri izračunu zneska dodatnega nadomestila za potne 
stroške le malo upoštevala načelo gospodarnosti. 

se izvaja 
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Leto Opažanja Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

2020 
V postopkih zaposlovanja se izbirne komisije imenujejo zgolj z 
elektronskim sporočilom, ki jo pošlje vodja urada izvršnega direktorja 
brez uradne odobritve izvršnega direktorja. 

zaključen 

2020 

V okvirni pogodbi za storitve cateringa so bile cene za leto 2020 
spremenjene, čeprav pogodba tega ni omogočala. Poleg tega Agencija za 
revidirano plačilo v višini 125 954 EUR, izvršeno marca 2020, ni mogla 
preveriti, ali je bil znesek, ki ga je zaračunal izvajalec, pravilen. 

zaključen 
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Odgovor agencije EMA 
Evropska agencija za zdravila („Agencija“ ali „EMA“) pozdravlja pozitivno mnenje 
Sodišča o zanesljivosti računovodskih izkazov za leto 2021 ter zakonitosti in pravilnosti 
z njimi povezanih transakcij. 

3.19.6. Vprašanje prostorov Agencije v Londonu je nastalo zaradi enostranske 
odločitve Združenega kraljestva, da zapusti Evropsko unijo. Ta tema je bila sprva 
vključena v pogajalsko stališče EU, vendar je bila nato opuščena. Zato je Agencija v 
skladu z institucionalnim pristopom EU iskala alternativno rešitev in prostore oddala v 
podnajem v skladu z omejitvami, ki jih je določil proračunski organ EU. Agencija in njen 
upravni odbor sta zaskrbljena, da bo morala agencija, namesto da bi se v celoti 
osredotočala na svoje poslanstvo varovanja in spodbujanja javnega zdravja, zdaj tudi 
upravljati gospodarsko lastnino v tretji državi, kar preusmerja njene človeške in 
finančne vire od odgovornosti za javno zdravje državljanov EU. Na to vprašanje se bodo 
Agencija in posledično institucije EU osredotočale še nadaljnjih 17 let, do leta 2039. 
Kljub jamstvenim ukrepom, dogovorjenim s pogajanji, rešitev oddaje v podnajem ni 
brez tveganj, ki pa jih je kriza zaradi covida-19 še povečala. Zato je treba to temo 
obravnavati na ustrezni politični ravni in najti dolgoročno rešitev za Agencijo. 

3.19.10. a) Agencija se je seznanila z opažanjem. V trenutno pripravljenih smernicah za 
upravitelja zaposlovanja bodo določene mejne vrednosti (število kandidatov, ki bodo 
uvrščeni na rezervni seznam), ki bodo uporabljene pri vseh izborih. Ko bodo smernice 
za upravljavca zaposlovanja sprejete, bodo kandidati o tem ustrezno obveščeni. Zaradi 
večje jasnosti bodo tudi bonitetne lestvice agencije EMA jasno navedene v končnem 
poročilu o vsakem izboru. 
b) Nasprotja interesov so bila obravnavana v skladu s politiko agencije. Agencija se je 
seznanila z opažanjem in bo te informacije vključila v končno ocenjevalno poročilo. 
c) Glede na to, da je obvestilo o prostem delovnem mestu pravni okvir za vsak izbor, se 
je agencija seznanila z opažanjem in si bo prizadevala prilagoditi notranji postopek. 
 
3.19.11. Minimalni promet je bil določen v skladu s finančno uredbo na podlagi 
vrednosti pogodbe, kot je bila takrat ocenjena. Agencija priznava, da je bila končna 
vrednost pogodbe bistveno nižja. Pri tem razpisu je bila večina podjetij združena v 
konzorcije, da bi se povečala zmogljivost za zagotavljanje kompleksnega 
informacijskega sistema za klinična preskušanja (CTIS), zaradi česar je bil promet 
znatno večji (v povprečju 50-krat večji) od navedenega minimalnega prometa 
11 milijonov EUR. Zato Agencija meni, da to ni negativno vplivalo na konkurenco. 
Agencija se je seznanila z opažanjem in bo še naprej skrbno ocenjevala zahteve po 
minimalnem prometu ob upoštevanju poslovnih zahtev. 
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3.20. Evropsko javno tožilstvo (EJT) 

Uvod 

3.20.1. Evropsko javno tožilstvo (v nadaljnjem besedilu: Tožilstvo ali EJT) s sedežem v 
Luxembourgu je bilo ustanovljeno z Uredbo (EU) 2017/1939109 za preiskovanje in pregon 
kaznivih dejanj, ki vplivajo na finančne interese EU. Trenutno v Tožilstvu sodeluje 22 držav 
članic EU. Vsaka od teh držav članic v Tožilstvo imenuje evropskega tožilca, ki tako postane član 
kolegija EJT, tj. njegovega upravnega organa. Kolegiju predseduje evropski glavni tožilec. Vsaka 
sodelujoča država članica ima tudi vsaj dva evropska delegirana tožilca, ki izvajata preiskave v 
svoji matični državi. EJT je začel delovati 1. junija 2021 in je finančno avtonomen od 
24. junija 2021. Na sliki 3.20.1 so predstavljeni ključni podatki o Tožilstvu110. 

Slika 3.20.1 – Ključni podatki o Tožilstvu 

 
* Proračunski zneski temeljijo na skupnih odobritvah plačil, ki so bile na voljo v proračunskem letu. 

** To so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci EU ter napoteni nacionalni strokovnjaki, niso pa 
vključeni agencijski delavci in svetovalci. 

Vir: zaključni račun Tožilstva za proračunski leti 2020 in 2021. Podatke o uslužbencih je zagotovilo 
Tožilstvo. 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.20.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredna 
preizkušanja transakcij in oceno ključnih elementov nadzornih in kontrolnih sistemov 
posamezne agencije. To dopolnjujejo dokazi, ki izhajajo iz dela drugih revizorjev, ter analiza 
informacij, ki jih je zagotovilo poslovodstvo Tožilstva. 

                                                             
109 Uredba (EU) 2017/1939 o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo 

Evropskega javnega tožilstva (EJT). 

110 Več informacij o vlogi in dejavnostih Tožilstva je na voljo na njegovem spletišču: 
www.eppo.europa.eu. 

27

Proračun (v milijonih EUR)*

122

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32017R1939
http://www.eppo.europa.eu/
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3.20.3. Za opis podlage za mnenje Sodišča, odgovornosti poslovodstva Tožilstva in 
odgovornih za upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 345 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 
3.20.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Evropskega javnega tožilstva (EJT), ki ga sestavljajo 
računovodski izkazi111 in poročila o izvrševanju proračuna Tožilstva112 za 
proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2021, ter 

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

v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.20.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun EJT za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni 
položaj na dan 31. decembra 2021 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo finančno uredbo in računovodskimi 
pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

                                                             
111 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

112 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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Poudarjena zadeva 

3.20.6. Sodišče opozarja na pojasnila št. 2.1, 2.2 in 3.1 k zaključnemu računu EJT, v 
katerih je razkrito, da je bila večina sredstev, vključenih v zaključni račun, brezplačno 
prenesena s Komisije. Opozarja tudi na pojasnilo št. 4.2, v katerem je razkrito, da je EJT od 
države članice gostiteljice brezplačno dobil pisarniške prostore. 

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

Prihodki 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom 

3.20.7. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.20.8. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

3.20.9. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja v zvezi s sistemi upravljanja in kontrol 

3.20.10. V letu 2021 je bilo 21 % plačil Tožilstva izvršenih z zamudo. Poleg tega se je EJT 
pri obdelovanju plačil opiral na agencijske delavce, kar je v nasprotju z njegovimi finančnimi 
pravili113. Te pomanjkljivosti odražajo tudi pomanjkanje virov, dodeljenih funkcijama za 
financiranje in javno naročanje, in so slabost pri upravljanju človeških virov na EJT. 

3.20.11. EJT z državo gostiteljico še ni podpisal najemne pogodbe za svoje prostore, kot 
je navedeno v členu 3.2 sporazuma o sedežu. Ker ni pisne najemne pogodbe, EJT in njegovi 
uslužbenci nimajo potrebne gotovosti in stabilnosti za opravljanje svojih nalog. 

                                                             
113 Člen 41(1) sklepa kolegija EJT 002/2021. 

https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2021-01/2021.002_Decision_EPPO_Financial_Rules-final.pdf
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3.20.12. EJT še ni vzpostavil celovitih notranjih postopkov, kar zadeva organizacijsko 
strukturo in naknadne kontrole, povezane z operativnimi in finančnimi vidiki svojih operacij. 
Ker ni formaliziranih postopkov, je ovirano izvajanje smernic vodstva in lahko nastane tveganje 
za doseganje ciljev Tožilstva. 

3.20.13. EJT še ni sprejel celovitega načrta neprekinjenega poslovanja. To, da ni 
vzpostavljenega in celovitega načrta neprekinjenega poslovanja, je pomembna notranja 
slabost postopkov Tožilstva. 

3.20.14. Sodišče v enem postopku zaposlovanja ni našlo dokazov, da je EJT pred 
preučitvijo prijav kandidatov določil najmanjše število točk, ki so jih morali ti pridobiti, da bi bili 
uvrščeni v ožji izbor. To spodkopava načeli preglednosti in enake obravnave. 
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Odgovor Evropskega javnega tožilstva 
3.20.10. Kar zadeva zamude pri plačilih, je 34 % zapoznelih plačil zamujalo en dan, 
75 % zapoznelih plačil pa manj kot pet dni. Vendar pa EJT priznava, da bi bilo treba 
njegovo zmogljivost pravočasne obdelave računov izboljšati. Ker je EJT moralo čim prej 
pričeti izvajati svoje dejavnosti kazenskega pregona in preiskovanja kaznivih dejanj, je 
bilo potrebno dinamično prilagajanje njegovega okvira kontrole glede na naraščanje 
obsega dela in povečevanje števila uslužbencev. Zaradi teh omejitev je bila sprejeta 
transparentno razkrita odločitev o zaposlovanju omejenega števila občasnih 
uslužbencev, ki je predstavljala del vzpostavljenega upravljanja na podlagi tveganja. V 
širšem kontekstu zdravstvene krize je EJT v letu 2021 še naprej zaposlovalo novo 
osebje in tako krepilo svoje operativne in upravne zmogljivosti. 
 
3.20.11 EJT ne more od države članice gostiteljice zahtevati specifičnega časovnega 
okvira, v katerem mora ta opredeliti pogoje pogodbe o najemu. EJT je izkazalo 
potrebno skrbnost pri sodelovanju z državo članico gostiteljico in opominjanju na njene 
obveznosti v zvezi s to zadevo. EJT je pogodbo o najemu podpisalo marca 2022 in jo 
poslalo državi članici gostiteljici v podpis. 

3.20.12. Od vzpostavitve finančne neodvisnosti od Evropske komisije (24. junija 2021) 
je EJT ohranilo enake standarde preverjanja kot v času, ko je delovalo pod okriljem 
Evropske komisije.  EJT je seznanjeno z ugotovitvijo in potrjuje, da zaključuje svoje 
postopke v zvezi s to zadevo. 

3.20.13. Načrt neprekinjenega poslovanja EJT je bil zasnovan leta 2021 in bi moral biti 
potrjen leta 2022. 

3.20.14. EJT je seznanjeno z opažanjem Računskega sodišča in potrjuje svojo 
zavezanost načelu transparentnosti in enake obravnave vseh kandidatov. 
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3.21. Evropska fundacija za 
usposabljanje (ETF) 

Uvod 

3.21.1. Evropska fundacija za usposabljanje (v nadaljnjem besedilu: Fundacija ali ETF) s 
sedežem v Torinu je bila ustanovljena z Uredbo Sveta (EGS) št. 1360/90114 (prenovljena z 
Uredbo (ES) št. 1339/2008 Evropskega parlamenta in Sveta115). Njena naloga je podpiranje 
reforme poklicnega usposabljanja v partnerskih državah Evropske unije. V okviru tega pomaga 
Evropski komisiji pri izvajanju različnih programov poklicnega usposabljanja. Na sliki 3.21.1 so 
predstavljeni ključni podatki o Fundaciji116. 

Tabela 3.21.1 – Ključni podatki o Fundaciji 

 
* Proračunski zneski temeljijo na skupnih odobritvah plačil, ki so bile na voljo v proračunskem letu. 

** To so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci EU ter napoteni nacionalni strokovnjaki, niso pa 
vključeni agencijski delavci in svetovalci. 

Vir: zaključni račun Fundacije za proračunski leti 2020 in 2021. Podatke o uslužbencih je zagotovila 
Fundacija. 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.21.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredna 
preizkušanja transakcij in oceno ključnih elementov nadzornih in kontrolnih sistemov 
posamezne agencije. To dopolnjujejo dokazi, ki izhajajo iz dela drugih revizorjev, ter analiza 
informacij, ki jih je zagotovilo poslovodstvo Fundacije. 

                                                             
114 Uredba Sveta (EGS) št. 1360/90 o ustanovitvi Evropske fundacije za usposabljanje. 

115 Uredba (ES) št. 1339/2008 o ustanovitvi Evropske fundacije za usposabljanje (prenovitev). 

116 Več informacij o vlogi in dejavnostih Fundacije je na voljo na njenem spletišču: 
www.etf.europa.eu. 

21

21

Proračun (v milijonih EUR)*

124

130

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A31990R1360
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R1339&from=SL
http://www.etf.europa.eu/
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3.21.3. Za opis podlage za mnenje Sodišča, odgovornosti poslovodstva Fundacije in 
odgovornih za upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 345 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 
3.21.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Evropske fundacije za usposabljanje (ETF), ki ga sestavljajo 
računovodski izkazi117 in poročila o izvrševanju proračuna Fundacije118 za 
proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2021, ter 

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

v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.21.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Fundacije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 
položaj na dan 31. decembra 2021 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. 

                                                             
117 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

118 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

Prihodki 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom 

3.21.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.21.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

3.21.8. Pregled ukrepov, sprejetih na podlagi opažanj Sodišča iz prejšnjih let, je v Prilogi. 
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Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

Leto Opažanja Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

2018 

Pri postopku za oddajo javnega naročila, povezanem s storitvami 
začasnih agencijskih delavcev, je Fundacija uporabila merila za oddajo 
javnega naročila, ki so zajemala predvsem nekonkurenčne cenovne 
elemente. Fundacija bi morala uporabljati merila, ki so osredotočena na 
konkurenčne cenovne elemente. 

neizveden 

(do prenehanja veljavnosti pogodbe leta 2023) 

2020 

Fundacija ni upoštevala načela notranje kontrole št. 12, ki je del njenega 
okvira notranje kontrole in v skladu s katerim mora odstopanja od pravil 
in postopkov evidentirati v svojem registru izjem. Sodišče je pri reviziji 
ugotovilo nekaj odstopanj od ustaljenih postopkov, ki bi jih Fundacija v 
tem registru morala evidentirati. 

zaključen 
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Odgovor Fundacije 
Fundacja jemlje na znanje poročilo Sodišča.  
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3.22. Evropska agencija za varnost in 
zdravje pri delu (EU-OSHA) 

Uvod 

3.22.1. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (v nadaljnjem besedilu: Agencija 
ali EU-OSHA) s sedežem v Bilbau je bila ustanovljena z Uredbo Sveta (ES) št. 2062/94119, ki je 
bila razveljavljena in nadomeščena z Uredbo (EU) 2019/126 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 16. januarja 2019120. Naloge Agencije so med drugim zbiranje in razširjanje informacij o 
prioritetah držav članic in EU na področju varnosti in zdravja pri delu, podpiranje organizacij 
držav članic in EU, ki sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju politik na tem področju. Na 
sliki 3.22.1 so predstavljeni ključni podatki o Agenciji121. 

Slika 3.22.1 – Ključni podatki o Agenciji 

 
* Proračunski zneski temeljijo na skupnih odobritvah plačil, ki so bile na voljo v proračunskem letu. 

** To so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci EU ter napoteni nacionalni strokovnjaki, niso pa 
vključeni agencijski delavci in svetovalci. 

Vir: zaključni račun Agencije za proračunski leti 2020 in 2021. Podatke o uslužbencih je zagotovila 
Agencija. 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.22.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredna 
preizkušanja transakcij in oceno ključnih elementov nadzornih in kontrolnih sistemov 

                                                             
119 Uredba (ES) št. 2062/94 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu. 

120 Uredba (EU) 2019/126 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-
OSHA). 

121 Več informacij o vlogi in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: 
www.osha.europa.eu. 

20

22

Proračun (v milijonih EUR)*

63

64

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:31994R2062&qid=1650999558116
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0126&qid=1650999713202
http://www.osha.europa.eu/
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posamezne agencije. To dopolnjujejo dokazi, ki izhajajo iz dela drugih revizorjev, ter analiza 
informacij, ki jih je zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

3.22.3. Za opis podlage za mnenje Sodišča, odgovornosti poslovodstva Agencije in 
odgovornih za upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 345 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 
3.22.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA), ki 
ga sestavljajo računovodski izkazi122 in poročila o izvrševanju proračuna 
Agencije123 za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2020, ter 

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

v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.22.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 
položaj na dan 31. decembra 2021 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. 

                                                             
122 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

123 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

Prihodki 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom 

3.22.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.22.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

3.22.8. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja v zvezi s sistemi upravljanja in kontrol 

3.22.9. Sodišče je v enem postopku za oddajo javnega naročila, ki je bil razdeljen na 
sklope, ugotovilo, da so člani komisije za ocenjevanje za enega od sklopov podpisali izjavo o 
odsotnosti nasprotja interesov šele po tem, ko je bilo naročilo že dodeljeno. To pomeni slabost 
v postopku oddaje javnega naročila ter je v nasprotju z zahtevami iz členov 61 in 150 finančne 
uredbe. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

3.22.10. Pregled ukrepov, sprejetih na podlagi opažanj Sodišča iz prejšnjih let, je v 
Prilogi. 
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Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

Leto Opažanja Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

2018 

Stopnja v leto 2019 prenesenih odobrenih proračunskih sredstev, za 
katera so bile prevzete obveznosti, je bila visoka za naslova II in III. 
Agencija naj analizira razloge za previsoke zneske prenosov in ustrezno 
izboljša proračunsko načrtovanje. 

zaključen 

2019 Preneseni zneski kažejo na to, da je Agencija precenila svoje proračunske 
potrebe in da ne upošteva proračunskega načela enoletnosti. zaključen 
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Odgovor Agencije 
Agencija jemlje na znanje poročilo Sodišča. 
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3.23. Evropska fundacija za izboljšanje 
življenjskih in delovnih razmer 
(Eurofound) 

Uvod 

3.23.1. Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (v nadaljnjem 
besedilu: Fundacija ali Eurofound) s sedežem v Dublinu je bila ustanovljena z Uredbo 
Sveta (EGS) št. 1365/75124, ki je bila razveljavljena in nadomeščena z Uredbo (EU) 2019/127 
Evropskega parlamenta in Sveta125. Njena naloga je prispevati k načrtovanju in vzpostavljanju 
boljših življenjskih in delovnih razmer v EU s povečevanjem in širjenjem znanja na tem 
področju. Na sliki 3.23.1 so predstavljeni ključni podatki o Fundaciji126. 

Slika 3.23.1 – Ključni podatki o Fundaciji 

 
* Proračunski zneski temeljijo na skupnih odobritvah plačil, ki so bile na voljo v proračunskem letu. 

** To so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci EU ter napoteni nacionalni strokovnjaki, niso pa 
vključeni agencijski delavci in svetovalci. 

Vir: zaključni račun Fundacije za proračunski leti 2020 in 2021. Podatke o uslužbencih je zagotovila 
Fundacija. 

                                                             
124 Uredba (EGS) št. 1365/75 Sveta o ustanovitvi Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in 

delovnih razmer. 

125 Uredba (EU) 2019/127 o ustanovitvi Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in 
delovnih razmer (Eurofound). 

126 Več informacij o vlogi in dejavnostih Fundacije je na voljo na njenem spletišču: 
www.eurofound.europa.eu. 

27

27

Proračun (v milijonih EUR)*

95

96

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:31975R1365
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX:32019R0127
http://www.eurofound.europa.eu/
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Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.23.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredna 
preizkušanja transakcij in oceno ključnih elementov nadzornih in kontrolnih sistemov 
posamezne agencije. To dopolnjujejo dokazi, ki izhajajo iz dela drugih revizorjev, ter analiza 
informacij, ki jih je zagotovilo poslovodstvo Fundacije. 

3.23.3. Za opis podlage za mnenje Sodišča, odgovornosti poslovodstva Fundacije in 
odgovornih za upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 345 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 
3.23.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer 
(Eurofound), ki ga sestavljajo računovodski izkazi127 in poročila o izvrševanju 
proračuna Fundacije128 za proračunsko leto, ki se je končalo 
31. decembra 2021, ter 

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

v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Zanesljivost zaključnega računa 

 Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.23.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Fundacije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 

                                                             
127 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

128 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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položaj na dan 31. decembra 2021 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 

3.23.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.23.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

3.23.8. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja o zakonitosti in pravilnosti transakcij 

3.23.9. Sodišče je v svojem revizijskem poročilu za proračunsko leto 2019129 prišlo do 
zaključka, da je bil postopek oddaje javnega naročila za dobavo električne energije nepravilen. 
Zato so vsa plačila na podlagi te pogodbe nepravilna. Leta 2021 so s tem povezana plačila 
znašala 30 689 EUR. Zadevna pogodba je potekla junija 2021. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

3.23.10. Pregled ukrepov, sprejetih na podlagi opažanj Sodišča iz prejšnjih let, je v 
Prilogi. 

                                                             
129 Odstavek 17 Poročila o zaključnem računu Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in 

delovnih razmer (Eurofound) za proračunsko leto 2019.  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROFOUND_2019/EUROFOUND_2019_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROFOUND_2019/EUROFOUND_2019_SL.pdf
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Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

Leto Opažanja Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

2019 Postopek oddaje javnega naročila za dobavo električne energije je bil 
nepravilen. Zato so vsa plačila, povezana s tem naročilom, nepravilna. se izvaja 

2019 Postopek za oddajo javnega naročila za obnovo sanitarnih prostorov je 
bil nepravilen. ni relevantno 

2020 

Fundacija ima politiko, v okviru katere so opredeljene njene občutljive 
funkcije in s tem povezane kontrole za ublažitev tveganj, vendar seznam 
občutljivih delovnih mest od leta 2012 ni bil posodobljen in ne odraža več 
sedanje notranje organizacije Fundacije. Na podlagi revizije Sodišča je 
Fundacija 23. junija 2021 začela izvajati novo politiko v zvezi z 
občutljivimi delovnimi mesti. 

zaključen 
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Odgovor Fundacije 
3.23.9. Ugotovitev iz leta 2019 je bila že sprejeta, pogodba pa se je iztekla junija 2021. 
S tem povezana plačila v letu 2021 so bila neposredna posledica prvotnega razpisnega 
postopka. Notranji postopki javnega naročanja so bili ustrezno prilagojeni. Končna 
plačila od januarja do junija 2021 so bila izvršena v skladu z našo pravno obveznostjo. 
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3.24. Agencija Evropske unije za 
pravosodno sodelovanje v kazenskih 
zadevah (Eurojust) 

Uvod 

3.24.1. Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (v 
nadaljnjem besedilu: Agencija ali Eurojust) s sedežem v Haagu je bila ustanovljena z Uredbo 
(EU) 2018/1727 Evropskega parlamenta in Sveta130. Naloga Agencije je podpirati boj proti 
hudim oblikam organiziranega kriminala z izboljšanjem usklajevanja čezmejnih preiskav in 
pregona. Na sliki 3.24.1 so predstavljeni ključni podatki o Agenciji131. 

Slika 3.24.1 – Ključni podatki o Agenciji 

 
* Proračunski zneski temeljijo na skupnih odobritvah plačil, ki so bile na voljo v proračunskem letu. 

** To so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci EU ter napoteni nacionalni strokovnjaki, niso pa 
vključeni agencijski delavci in svetovalci. 

Vir: zaključni račun Agencije za proračunski leti 2020 in 2021. Podatke o uslužbencih je zagotovila 
Agencija. 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.24.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredna 
preizkušanja transakcij in oceno ključnih elementov nadzornih in kontrolnih sistemov 
posamezne agencije. To dopolnjujejo dokazi, ki izhajajo iz dela drugih revizorjev, ter analiza 
informacij, ki jih je zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

                                                             
130 Uredba (EU) 2018/1727 o Agenciji Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih 

zadevah. 

131 Več informacij o vlogi in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: 
www.eurojust.europa.eu. 

51

57

Proračun (v milijonih EUR)*

242

254

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1727
http://www.eurojust.europa.eu/
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3.24.3. Za opis podlage za mnenje Sodišča, odgovornosti poslovodstva Agencije in 
odgovornih za upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 345 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 
3.24.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Agencije Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih 
zadevah (Eurojust), ki ga sestavljajo računovodski izkazi132 in poročila o 
izvrševanju proračuna Agencije133 za proračunsko leto, ki se je končalo 
31. decembra 2021, ter 

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

v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.24.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 
položaj na dan 31. decembra 2021 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. 

                                                             
132 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

133 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

Prihodki 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom 

3.24.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.24.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

3.24.8. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja o zakonitosti in pravilnosti transakcij 

3.24.9. Sodišče je v svojem revizijskem poročilu za proračunsko leto 2020134 ugotovilo, 
da je bil postopek oddaje javnega naročila za zakup vozil nepravilen. Zato so bila vsa nadaljnja 
plačila, izvršena na podlagi te okvirne pogodbe, nepravilna. Leta 2021 so s tem povezana 
plačila znašala 34 022 EUR. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

3.24.10. Pregled ukrepov, sprejetih na podlagi opažanj Sodišča iz prejšnjih let, je v 
Prilogi. 

                                                             
134 Odstavek 3.27.9 Letnega poročila Sodišča o agencijah EU za proračunsko leto 2020. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_SL.pdf
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Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

Leto Opažanja Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

2020 

Agencija je sklenila okvirno pogodbo za zakup vozil z enim samim 
podjetjem. Ker cene na trgu zakupa vozil pogosto nihajo, bi morala 
Agencija ob potrebi po vozilu ponovno izvesti postopek oddaje javnega 
naročila. 

se izvaja 

2020 

Eurojust je podpisal posebno pogodbo, katere cene so odstopale od 
cenikov, priloženih prvotni okvirni pogodbi. Eurojust je odobril račun in 
izvršil plačilo izvajalcu, ne da bi ugotovil razliko v urni postavki. To kaže 
na slabosti v notranjih kontrolah Eurojusta. 

ni relevantno 
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Odgovor Agencije 
Agencija jemlje na znanje poročilo Sodišča. 
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3.25. Agencija Evropske unije za 
temeljne pravice (FRA) 

Uvod 

3.25.1. Agencija Evropske unije za temeljne pravice (v nadaljnjem besedilu: Agencija ali 
FRA) s sedežem na Dunaju je bila ustanovljena z Uredbo Sveta (ES) št. 168/2007135. Agencija 
organom EU in držav članic zagotavlja pomoč in strokovno znanje pri izvajanju prava EU v zvezi 
s temeljnimi pravicami. Na sliki 3.25.1 so predstavljeni ključni podatki o Agenciji136. 

Slika 3.25.1 – Ključni podatki o Agenciji 

 
* Proračunski zneski temeljijo na skupnih odobritvah plačil, ki so bile na voljo v proračunskem letu. 

** To so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci EU ter napoteni nacionalni strokovnjaki, niso pa 
vključeni agencijski delavci in svetovalci. 

Vir: zaključni račun Agencije za proračunski leti 2020 in 2021. Podatke o uslužbencih je zagotovila 
Agencija. 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.25.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredna 
preizkušanja transakcij in oceno ključnih elementov nadzornih in kontrolnih sistemov 
posamezne agencije. To dopolnjujejo dokazi, ki izhajajo iz dela drugih revizorjev, ter analiza 
informacij, ki jih je zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

3.25.3. Za opis podlage za mnenje Sodišča, odgovornosti poslovodstva Agencije in 
odgovornih za upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 345 je sestavni del mnenja. 

                                                             
135 Uredba Sveta (ES) št. 168/2007 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice. 

136 Več informacij o vlogi in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: 
www.fra.europa.eu. 

30

33

Proračun (v milijonih EUR)*

105

101

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX%3A32007R0168
http://www.fra.europa.eu/
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Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 
3.25.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA), ki ga 
sestavljajo računovodski izkazi137 in poročila o izvrševanju proračuna 
Agencije138 za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2021, ter 

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

v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.25.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 
položaj na dan 31. decembra 2021 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. 

                                                             
137 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

138 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

Prihodki 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom 

3.25.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.25.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

3.25.8. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja o upravljanju proračuna 

3.25.9. Sodišče je ugotovilo, da je Agencija v leto 2022 prenesla več kot 7 milijonov EUR 
(27 %) odobritev za prevzem obveznosti za leto 2021. Od tega zneska se je 6,7 milijona EUR 
(96 %) nanašalo na operativne dejavnosti. Ponavljajoče se visoke stopnje prenosov so v 
nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti in kažejo na strukturne probleme pri 
izvrševanju proračuna. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

3.25.10. Pregled ukrepov, sprejetih na podlagi opažanj Sodišča iz prejšnjih let, je v 
Prilogi. 
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Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

Leto Opažanja Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

2018 
Znesek prenesenih odobritev, za katere so bile prevzete obveznosti, za 
operativne odhodke je bil visok in le delno utemeljen. Agencija bi morala 
izboljšati svoje proračunsko načrtovanje in cikle izvajanja. 

se izvaja 
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Odgovor Agencije 
3.25.9. Raven prenosov v glavnem odraža naravo osnovne dejavnosti agencije FRA, 
vključno z dejavnostmi, ki trajajo več mesecev in se morda podaljšajo v naslednje leto. 
Da bi izboljšala načrtovanje proračuna in cikle izvajanja, je agencija vzpostavila orodje za 
spremljanje načrtovanih prenosov v naslednje proračunsko leto. 

Agencija meni, da se dobro izvrševanje proračuna meri tudi s stopnjo realizacije (nad 
99,5 %) in posledično nizko stopnjo razveljavljenih odobritev. 
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Agencije, ki so financirane iz razdelka 3 

večletnega finančnega okvira 
– Naravni viri in okolje 
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3.26. Evropska agencija za okolje (EEA) 

Uvod 

3.26.1. Evropska agencija za okolje (v nadaljnjem besedilu: Agencija ali EEA) s sedežem v 
Københavnu je bila ustanovljena z Uredbo Sveta (EGS) št. 1210/90139, ki je bila razveljavljena in 
nadomeščena z Uredbo (ES) št. 401/2009 Evropskega parlamenta in Sveta140. Odgovorna je za 
opazovalno omrežje, s katerim se Komisiji, Parlamentu, državam članicam in na splošno 
javnosti zagotavljajo zanesljive informacije o stanju okolja. Na sliki 3.26.1 so predstavljeni 
ključni podatki o Agenciji141. 

Slika 3.26.1 – Ključni podatki o Agenciji 

 
* Proračunski zneski temeljijo na skupnih odobritvah plačil, ki so bile na voljo v proračunskem letu. 

** To so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci EU ter napoteni nacionalni strokovnjaki, niso pa 
vključeni agencijski delavci in svetovalci. 

Vir: zaključni račun Agencije za proračunski leti 2020 in 2021. Podatke o uslužbencih je zagotovila 
Agencija. 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.26.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredna 
preizkušanja transakcij in oceno ključnih elementov nadzornih in kontrolnih sistemov 
posamezne agencije. To dopolnjujejo dokazi, ki izhajajo iz dela drugih revizorjev, ter analiza 
informacij, ki jih je zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

                                                             
139 Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega 

okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja. 

140 Uredba (ES) št. 401/2009 o Evropski agenciji za okolje in Evropskem okoljskem 
informacijskem in opazovalnem omrežju. 

141 Več informacij o vlogi in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: 
www.eea.europa.eu. 

97

92

Proračun (v milijonih EUR)*

213

230

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A31990R1210&qid=1651636132572
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0401
http://www.eea.europa.eu/
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3.26.3. Za opis podlage za mnenje Sodišča, odgovornosti poslovodstva Agencije in 
odgovornih za upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 345 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 
3.26.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Evropske agencije za okolje (EEA), ki ga sestavljajo računovodski 
izkazi142 in poročila o izvrševanju proračuna Agencije143 za proračunsko leto, ki 
se je končalo 31. decembra 2021, ter 

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

v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.26.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 
položaj na dan 31. decembra 2021 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. 

                                                             
142 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

143 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

Prihodki 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom 

3.26.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.26.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

3.26.8. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja o zakonitosti in pravilnosti transakcij 

3.26.9. Agencija je spremenila okvirno pogodbo za storitve za izvajanje storitev popravila 
in vzdrževanja stavb tako, da je prvotni najvišji proračun podvojila s 500 000 EUR na 
1 000 000 EUR. To je pravno utemeljila z odstopanjem, ki se uporablja za postopke s pogajanji 
brez predhodne objave, kot je določeno v odstavkih 11.1(e) in 11.4 Priloge I k finančni uredbi. 
Kumulativni pogoji iz odstavkov 11.1(e) in 11.4 niso bili izpolnjeni. V takih primerih se lahko v 
skladu s členom 172(3) finančne uredbe pogodbe pod določenimi pogoji spremenijo brez 
novega postopka oddaje javnega naročila, vendar v večini primerov sprememba ne sme 
presegati določene vrednosti. Ker ti pogoji za zadevno spremembo pogodbe niso bili izpolnjeni, 
je bila sprememba nepravilna. Vendar v letu 2021 s tem povezanih plačil ni bilo. 

Opažanja v zvezi s sistemi upravljanja in kontrol 

3.26.10. Sodišče je revidiralo okvirno pogodbo za zagotavljanje storitve menz ter 
storitve cateringa v prostorih Agencije. Ugotovilo je, da je bila prvotna pogodba podaljšana 
dvakrat: februarja 2021 za osem mesecev, decembra 2021 pa še za nadaljnjih šest mesecev, s 
čimer se je skupno trajanje pogodbe povečalo z 48 na 62 mesecev. Agencija mora v skladu s 
svojimi standardi notranje kontrole vsa odstopanja od uveljavljenih politik in postopkov 
dokumentirati, utemeljiti in odobriti. V zvezi s prvim podaljšanjem ni evidentirala nobenega 
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zaznamka o izjemi. V zvezi z drugim pa je takšen zaznamek sicer pripravila, vendar ga do 
revizije Sodišča februarja 2022 ni evidentirala v centralnem registru izjem. 

3.26.11. Pri pogodbi o opravljanju storitev za zagotavljanje podpornih storitev 
geografskega informacijskega sistema je Agencija spremenila pogodbo z namenom podaljšanja 
izvajanja storitev za en mesec, in sicer od 28. februarja 2021 do 31. marca 2021. Vendar je 
sprememba začela veljati šele 22. marca 2021, ko sta jo podpisali obe pogodbenici, pri čemer 
za obdobje 22 dni opravljanja storitev pogodba dejansko ni veljala. Čeprav je Agencija to 
odkrila, kot je razvidno iz retroaktivnega učinka spremembe (od 28. februarja 2021), ni 
evidentirala nobenega zaznamka o izjemi. 

3.26.12. Sodišče je revidiralo plačilo, izvršeno na podlagi okvirne pogodbe za 
zagotavljanje storitev IT. V skladu s to pogodbo je lahko Agencija naročila pomožne storitve, ki 
ne štejejo med osrednje storitve, in sicer v okviru ločenega delovnega sklopa. Cena teh 
pomožnih storitev je bila odvisna od dnevnih postavk različnih svetovalnih profilov in od tega, 
ali so bile storitve opravljene na kraju samem ali drugje. Revidirana transakcija za te pomožne 
svetovalne storitve je vključevala znesek v višini 25 000 EUR. Sodišče je ugotovilo, da je 
Agencija ta znesek plačala, ne da bi predhodno preverila, katere profile in dnevne postavke je 
izvajalec pri opravljanju storitev in izdajanju računov zanje dejansko uporabil. 
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Odgovor Evropske agencije za okolje 
Opažanja o zakonitosti in pravilnosti transakcij 

3.26.9.Agencija potrjuje, da je izvedla postopek s pogajanji v skladu s členom 164.1(d) 
finančne uredbe in točko 11.1(e) Priloge I k uredbi, in sicer postopek s pogajanji brez 
predhodne objave ref. št. EEA/ADS/21/003, kot je razvidno iz javnega razpisa, ki je 
evidentiran v sistemu agencije za načrtovanje upravljanja in njenem sistemu za 
upravljanje dokumentov. Agencija je pri tem v celoti upoštevala splošne smernice 
službe za pomoč uporabnikom osrednje finančne službe GD za proračun, ki vsebujejo 
podroben opis postopka javnega naročanja za spremembo obstoječe pogodbe. 

Pristojni odredbodajalec je odločbo o oddaji javnega naročila za ta postopek s 
pogajanji podpisal 19. 10. 2021, obvestilo o oddaji naročila, v katerem je naveden nov 
celotni proračun okvirne pogodbe, pa je bilo na portalu TED objavljeno 21. 12. 2021. 

Opažanja o sistemih upravljanja in kontrole 

3.26.10. Agencija je prvotno načrtovala objavo javnega razpisa za dodelitev nove 
okvirne pogodbe o opravljanju storitev za zagotavljanje storitev menz ter storitev 
cateringa v zadnjem četrtletju 2020. Načrtovanje je oteževala pandemija COVID-19, ki 
se je nenehno spreminjala, agencija pa je bila prisiljena poiskati nadomestne možnosti 
za zagotovitev neprekinjenosti poslovanja zaradi pomembne vloge menze za socialno 
kohezijo in dobro počutje članov osebja med krizo. 

Agencija priznava, da tretja sprememba okvirne pogodbe, s katero se je prvič 
podaljšalo njeno trajanje, ni bila dopolnjena z zaznamkom o izjemi. Zaznamek o izjemi 
za drugo podaljšanje je bil priložen kot dokazilo v poteku dela podpisnikov ARES za 
podpis četrte spremembe okvirne pogodbe, ni pa bil vključen v centralni register izjem. 

3.26.11. Agencija potrjuje dejstva, ki jih je ugotovilo Sodišče v svojih ugotovitvah in 
opažanjih. Čeprav so predstavniki agencije v začetku februarja o podaljšanju konkretne 
pogodbe razpravljali in se dogovorili z dobaviteljem, sta bila objava in podpis 
spremembe zaradi napake odložena. 

Agencija bo okrepila svoje kontrole in postopke za, prvič, zmanjšanje tveganja zamud 
pri sklenitvi podaljšanja pogodb in, drugič, za zagotovitev evidentiranja zaznamkov o 
izjemi pri nenamernih kršitvah finančne uredbe. 

3.26.12. Agencija se je seznanila z analizo Sodišča. Ocena proračuna te posvetovalne 
naloge izhaja iz izmenjave med vodjem projekta in ponudnikom storitev. Ocena 
35 delovnih dni, ki temelji na ceni dela za višje svetovalce (P2), v znesku 25 000 EUR je 
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bila po najboljši strokovni presoji vodje projekta razumna. Ponudba, dana v odgovor na 
zahtevo po storitvah, je bila popolnoma v skladu z razpravo in dogovorom ter zato 
sprejeta kot pavšalni znesek. Predložitev časovnih listov se za ta element ni zahtevala. 

Agencija se je seznanila s pomisleki Sodišča in potrjuje, da je sprejela ukrepe za njihovo 
obravnavo pri prihodnjih naročilih. 
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3.27. Evropska agencija za nadzor 
ribištva (EFCA) 

Uvod 

3.27.1. Evropska agencija za nadzor ribištva (v nadaljnjem besedilu: Agencija ali EFCA) s 
sedežem v Vigu je bila ustanovljena z Uredbo Sveta (ES) št. 768/2005144, ki je bila razveljavljena 
in nadomeščena z Uredbo (EU) 2019/473 Evropskega parlamenta in Sveta145. Glavna naloga 
Agencije je organizacija operativnega usklajevanja dejavnosti nadzora in inšpekcijskih 
pregledov ribištva, ki jih izvajajo države članice zaradi zagotavljanja uspešnega in enotnega 
izvajanja pravil skupne ribiške politike. Na sliki 3.27.1 so predstavljeni ključni podatki o 
Agenciji146. 

Slika 1 – Ključni podatki o Agenciji 

 
* Proračunski zneski temeljijo na skupnih odobritvah plačil, ki so bile na voljo v proračunskem letu. 

** To so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci EU ter napoteni nacionalni strokovnjaki, niso pa 
vključeni agencijski delavci in svetovalci. 

Vir: zaključni račun Agencije za proračunski leti 2020 in 2021. Podatke o uslužbencih je zagotovila 
Agencija. 

Proračun Agencije je bil leta 2021 povečan zaradi dodatnih dejavnosti, ki so ji bile dodeljene na 
podlagi sporazuma o trgovini in sodelovanju z Združenim kraljestvom. 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.27.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredna 
preizkušanja transakcij in oceno ključnih elementov nadzornih in kontrolnih sistemov 

                                                             
144 Uredba Sveta (ES) št. 768/2005 o ustanovitvi Agencije Skupnosti za nadzor ribištva. 

145 Uredba (EU) 2019/473 o Evropski agenciji za nadzor ribištva. 

146 Več informacij o vlogi in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: 
www.efca.europa.eu. 

20

25

Proračun (v milijonih EUR)*

81

80

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32005R0768&qid=1652738848142
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0473&qid=1652738943954
http://www.efca.europa.eu/
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posamezne agencije. To dopolnjujejo dokazi, ki izhajajo iz dela drugih revizorjev, ter analiza 
informacij, ki jih je zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

3.27.3. Za opis podlage za mnenje Sodišča, odgovornosti poslovodstva Agencije in 
odgovornih za upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 345 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 
3.27.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Evropske agencije za nadzor ribištva (EFCA), ki ga sestavljajo 
računovodski izkazi147 in poročila o izvrševanju proračuna Agencije148 za 
proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2021, ter 

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

v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.27.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 
položaj na dan 31. decembra 2021 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. 

                                                             
147 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

148 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

Prihodki 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom 

3.27.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.27.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 
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Odgovor Agencije 
Agencija jemlje na znanje poročilo Sodišča. 
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Agencije, ki so financirane iz razdelka 4 

večletnega finančnega okvira 
– Migracije in upravljanje meja 
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3.28. Evropski azilni podporni urad 
(EASO) 

Uvod 

3.28.1. Evropski azilni podporni urad (v nadaljnjem besedilu Urad ali EASO) je imel sedež 
v Valletti. Ustanovljen je bil z Uredbo (EU) št. 439/2010 Evropskega parlamenta in Sveta149 z 
namenom izboljšati praktično sodelovanje na področju azila in pomagati državam članicam pri 
izpolnjevanju njihovih evropskih in mednarodnih obveznosti, da zaščitijo ljudi, ki potrebujejo 
zaščito. Regionalne urade je imel v Italiji in Grčiji ter od leta 2018 tudi na Cipru. Leta 2022 ga je 
nadomestila150 Agencija Evropske unije za azil (EUAA), ki je prevzela vse odgovornosti in pravne 
obveznosti Urada ter več novih nalog, povezanih s skupnim evropskim azilnim sistemom. Na 
sliki 3.28.1 so predstavljeni ključni podatki o Uradu151. 

Slika 3.28.1 – Ključni podatki o Uradu 

 
* Proračunski zneski temeljijo na skupnih odobritvah plačil, ki so bile na voljo v proračunskem letu. 

** To so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci EU ter napoteni nacionalni strokovnjaki, niso pa 
vključeni agencijski delavci in svetovalci. 

Vir: zaključni račun Urada za proračunski leti 2020 in 2021. Podatke o uslužbencih je zagotovil Urad. 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.28.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredna 
preizkušanja transakcij in oceno ključnih elementov nadzornih in kontrolnih sistemov 
posamezne agencije. To dopolnjujejo dokazi, ki izhajajo iz dela drugih revizorjev, ter analiza 
informacij, ki jih je zagotovilo poslovodstvo Urada. 

                                                             
149 Uredba (EU) št. 439/2010 o ustanovitvi Evropskega azilnega podpornega urada. 

150 Uredba (EU) 2303/2021 o Agenciji Evropske unije za azil. 

151 Več informacij o vlogi in dejavnostih Urada je na voljo na njegovem spletišču: 
www.easo.europa.eu. 

149

177

Proračun (v milijonih EUR)*

380

423

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32010R0439
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32021R2303
http://www.easo.europa.eu/


 229 

Evropski azilni podporni urad (EASO) 

 

3.28.3. Za opis podlage za mnenje Sodišča, odgovornosti poslovodstva Urada in 
odgovornih za upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 345 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 
3.28.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Evropskega azilnega podpornega urada (EASO), ki ga sestavljajo 
računovodski izkazi152 in poročila o izvrševanju proračuna Urada153 za 
proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2021, ter 

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

v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.28.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Urada za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni 
položaj na dan 31. decembra 2021 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo finančno uredbo in računovodskimi 
pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

                                                             
152 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

153 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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Poudarjena zadeva 

3.28.6. Sodišče opozarja na pojasnilo št. 3.7.1 k zaključnemu računu Urada, v 
katerem je razkrito, da bi pomanjkanje človeških virov v letu 2022 lahko vplivalo na 
zmožnost opravljanja nekaterih nalog na podlagi novega mandata EUAA, ter na pojasnilo 
št. 3.7.2, v katerem je razkrito, da finančnih posledic ruske vojne agresije proti Ukrajini ni 
mogoče zanesljivo oceniti. 

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

Prihodki 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom 

3.28.7. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.28.8. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

3.28.9. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja o zakonitosti in pravilnosti transakcij 

3.28.10. Sodišče je v svojih letnih poročilih o agencijah EU za proračunski leti 2017154 in 
2020155 ugotovilo, da so bili postopki oddaje javnega naročila za najete prostore na Lezbosu in 
v Rimu nepravilni. Zato so vsa plačila na podlagi teh postopkov nepravilna. Leta 2021 so s tem 
povezana plačila znašala 362 204 EUR. 

                                                             
154 Odstavek 3.20.23 Letnega poročila Sodišča o agencijah EU za proračunsko leto 2017. 

155 Odstavek 3.20.12 Letnega poročila Sodišča o agencijah EU za proračunsko leto 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018TA1130(01)&from=EN
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_SL.pdf
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Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

3.28.11. Pregled ukrepov, sprejetih na podlagi opažanj Sodišča iz prejšnjih let, je v 
Prilogi. 
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Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

Leto Opažanja Sodišča Status popravljalnega ukrepa (zaključen/se 
izvaja/neizveden/ni relevantno) 

2017 EASO ni dosegel ciljne vrednosti za zaposlovanje, določene v njegovem 
kadrovskem načrtu. zaključen 

2017 Spremljanje pogodb glede izpolnjevanja nacionalnih pravil o agencijskih 
delavcih je bilo slabo. zaključen 

2017 
Sodišče je leta 2017 ugotovilo, da so postopki Urada za spremljanje 
odhodkov v zvezi s potovanji šibki. Pri tem se zlasti pogosto niso 
zahtevala dokazila. Zadevo Urad notranje preiskuje. 

zaključen 

2017 Na področjih ocene potreb in spremembe pogodb so obstajale 
pomembne slabosti. zaključen 

2017 

Sodišče je v svojih revizijskih poročilih za proračunsko leto 2017 
ugotovilo, da sta bila postopka za oddajo javnih naročil za najete 
prostore Urada na Lezbosu nepravilna. Zato so vsa plačila na podlagi teh 
pogodb nepravilna. 

se izvaja 

2018 
Pogodbe za opravljanje storitev s podjetji IT so bile ubesedene tako, da bi 
lahko pomenile napotitev („mise à disposition”) začasnih agencijskih 
delavcev namesto jasno opredeljenih storitev ali proizvodov IT. To je v 

zaključen 
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Leto Opažanja Sodišča Status popravljalnega ukrepa (zaključen/se 
izvaja/neizveden/ni relevantno) 

nasprotju s kadrovskimi predpisi EU ter socialno- in delovnopravnimi 
določbami EU. Urad bi moral zagotoviti, da so pogodbe oblikovane tako, 
da se prepreči kakršna koli zmeda med javnim naročanjem storitev IT in 
najemanjem agencijskih delavcev. 

2018 Urad bi moral vzpostaviti uspešne naknadne finančne kontrole. se izvaja 

2018 
Postopek za oddajo javnega naročila za zagotavljanje storitev začasnih 
delavcev v Italiji je bil nepravilen. Zato so vsa plačila na podlagi te 
pogodbe nepravilna. 

zaključen 

2019 

V postopkih, ki so se uporabljali za izbiro zunanjih strokovnjakov in 
sklepanje pogodb z njimi, je sistematično manjkala zanesljiva revizijska 
sled (kot je določeno v členu 36(3) finančne uredbe). Zato so vsa plačila 
na podlagi teh pogodb nepravilna. 

zaključen 

2020 Postopek oddaje javnega naročila za najete prostore v Rimu je bil 
nepravilen. Zato so vsa plačila na podlagi teh pogodb nepravilna. se izvaja 

2020 

Veliko vodstvenih delovnih mest je nezasedenih, mnoga od njih pa so 
zasedali vršilci dolžnosti, in sicer več kot eno leto. To je v nasprotju s 
kadrovskimi predpisi, v katerih je trajanje začasnih imenovanj na 
vodstvena delovna mesta omejeno na eno leto. Ta negotovost na ravni 
vodstvenih položajev lahko škoduje vodenju Urada in njegovi strateški 
kontinuiteti. 

se izvaja 
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Leto Opažanja Sodišča Status popravljalnega ukrepa (zaključen/se 
izvaja/neizveden/ni relevantno) 

2020 

Stopnja prenesenih odobritev, za katere so bile prevzete obveznosti, za 
naslov III ter stopnja razveljavitev proračunskih odobritev, prenesenih iz 
leta 2019 v leto 2020, sta bili visoki. Urad bi moral izboljšati svoje 
proračunsko načrtovanje in cikle izvajanja. 

zaključen 

2020 Urad EASO ni posodobil svoje politike za obvladovanje in preprečevanje 
nasprotja interesov. se izvaja 

2020 

Urad ni dokončal in sprejel načrta neprekinjenega poslovanja. Glede na 
obseg in kompleksnost operacij Urada ter ob nedavnih dogodkih, kot je 
pandemija COVID-19, se je izkazalo, da je pomembno imeti vzpostavljen 
formaliziran, posodobljen načrt neprekinjenega poslovanja. To je 
notranja slabost postopkov Urada. Na podlagi revizije Sodišča je Urad 
31. maja 2021 odobril svoj načrt neprekinjenega poslovanja. 

zaključen 

2020 

Sodišče je seznanjeno s postopkom pred Splošnim sodiščem Evropske 
unije v zadevi T-621/20 (EMCS), s katerim se izpodbija izid postopka za 
oddajo javnega naročila za zagotavljanje začasnih agencijskih delavcev na 
Malti. 

zaključen 
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Odgovor Urada 
Agencija jemlje na znanje poročilo Sodišča. 
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3.29. Agencija Evropske unije za 
operativno upravljanje obsežnih 
informacijskih sistemov s področja 
svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) 

Uvod 

3.29.1. Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih 
sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (v nadaljnjem besedilu: Agencija ali eu-LISA) s 
prostori v Talinu, Strasbourgu in kraju Sankt Johann im Pongau je bila ustanovljena z Uredbo 
(EU) št. 1077/2011 Evropskega parlamenta in Sveta156, ki je bila razveljavljena in nadomeščena 
z Uredbo (EU) 2018/1726 Evropskega parlamenta in Sveta, s katero so bila okrepljena 
pooblastila Agencije157. 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). Leta 2018 je bil mandat Agencije 
razširjen na razvoj in operativno upravljanje sistema vstopa/izstopa za državljane tretjih držav 
ter Evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve. Na sliki 3.29.1 so predstavljeni 
ključni podatki o Agenciji158. 

                                                             
156 Uredba (EU) št. 1077/2011 o ustanovitvi Evropske agencije za operativno upravljanje 

obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice. 

157 Uredba (EU) 2018/1726 o Agenciji Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih 
informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA). 

158 Več informacij o vlogi in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: 
https://www.eulisa.europa.eu/. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32011R1077
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32018R1726
https://www.eulisa.europa.eu/
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Slika 3.29.1 – Ključni podatki o Agenciji 

 
* Proračunski zneski temeljijo na skupnih odobritvah plačil, ki so bile na voljo v proračunskem letu. 

** To so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci EU ter napoteni nacionalni strokovnjaki, niso pa 
vključeni agencijski delavci in svetovalci. 

Vir: zaključni račun Agencije za proračunski leti 2020 in 2021. Podatke o uslužbencih je zagotovila 
Agencija. 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.29.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredna 
preizkušanja transakcij in oceno ključnih elementov nadzornih in kontrolnih sistemov 
posamezne agencije. To dopolnjujejo dokazi, ki izhajajo iz dela drugih revizorjev, ter analiza 
informacij, ki jih je zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

3.29.3. Za opis podlage za mnenje Sodišča, odgovornosti poslovodstva Agencije in 
odgovornih za upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 345 je sestavni del mnenja. 

256

264

Proračun (v milijonih EUR)*

274

310

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2021

2020
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Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 
3.29.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih 
informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA), ki ga 
sestavljajo računovodski izkazi159 in poročila o izvrševanju proračuna 
Agencije160 za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2021, ter 

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

v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.29.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 
položaj na dan 31. decembra 2021 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. 

                                                             
159 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

160 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

Prihodki 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom 

3.29.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Osnova za mnenje s pridržkom o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim 
računom 

3.29.7. Sodišče je revidiralo 28 plačil Agencije, od katerih je bilo šest neskladnih. 
Odkrilo je tudi druga plačila, ki niso bila del njegovega prvotnega vzorca, vendar so bila na 
enak način neskladna. Skupni znesek zadevnih nepravilnih odhodkov je 
18,11 milijona EUR. To pomeni 6,2 % vseh odobritev plačil, ki so bile na voljo leta 2021, in 
je nad pragom pomembnosti, določenim za to revizijo. 

3.29.8. Agencija je sklenila posebno pogodbo v vrednosti 40 milijonov EUR za 
izvajanje okvirne pogodbe, povezane z obsežnimi informacijskimi sistemi, ne da bi določila 
podrobnosti o pridobljenih storitvah (količine, datum dobave). Posebna pogodba je 
vsebovala splošne določbe, pri čemer je bilo navedeno, da bodo dodatne podrobnosti 
vsebovane v obrazcih zahtevkov za storitev. Trajanje posebne pogodbe je znašalo več kot 
tri leta. Zaradi dolgega trajanja ter nenatančnih navedb glede izvedbe storitev in 
potrebnih časovnih okvirov je posebna pogodba v praksi delovala kot okvirna pogodba v 
okviru druge okvirne pogodbe. Kot je pojasnila Agencija, je bil namen podpisa take 
pogodbe ustvariti pravno zavezo, da se omogoči prenos sredstev, ki bi bila sicer preklicana 
do konca leta 2018. Sodišče je za proračunsko leto 2019161 poročalo o tveganjih, 
povezanih s prakso dodeljevanja sredstev Agenciji pred sprejetjem zakonodaje (vključno z 
delegiranimi in izvedbenimi uredbami), v kateri so določene zahteve o informacijskih 
sistemih, ki jih je treba razviti. 

Sodišče meni, da se okvirna pogodba s posebno pogodbo ni pravilno izvajala, saj v njej ni 
bilo določene jasne pravne obveznosti. Plačila v letu 2021, povezana s to posebno 

                                                             
161 Poročilo o zaključnem računu Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih 

informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko 
leto 2019, odstavek 19. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/eu-LISA_2019/eu-LISA_SL.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/eu-LISA_2019/eu-LISA_SL.pdf
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pogodbo, v skupni vrednosti 15,67 milijona EUR niso skladna s členom 73(3) finančne 
uredbe Agencije. 

3.29.9. Sodišče je pri treh revidiranih plačilih ugotovilo, da so bila v posebnih 
pogodbah bistvena odstopanja od okvirnih pogodb in da okvirne pogodbe niso bile 
spremenjene. Posebne pogodbe zato niso skladne z okvirnimi pogodbami, prav tako pa 
tudi ne s tem povezana plačila iz leta 2021 v višini 2,44 milijona EUR. 

Pri eni od posebnih pogodb, ki se je nanašala na vzdrževanje kataloga skupne 
infrastrukture ter je vključevala fiksni in spremenljivi del, je Sodišče ugotovilo, da je fiksni 
del sicer ustrezal ceni iz okvirne pogodbe, spremenljivi del pa je bil skoraj desetkrat višji. 
Po spremembi posebne pogodbe je bil spremenljivi del več kot 22-krat višji od prvotnega 
zneska iz okvirne pogodbe. Poleg tega cenovna struktura posebne pogodbe ne ustreza 
cenovni strukturi okvirne pogodbe. Sodišče je v zvezi s to pogodbo revidiralo plačilo v 
višini 796 838,82 EUR. 

Pri neki drugi posebni pogodbi niso bili upoštevani pogodbeni roki dobave. Kljub temu je 
Agencija plačala 1,2 milijona EUR, ne da bi spremenila posebno pogodbo in okvirno 
pogodbo. 

Pri neki tretji posebni pogodbi, povezani s fiksnimi cenovnimi elementi, je vrednost 
naročila v višini 1,77 milijona EUR ustrezala vrednosti okvirne pogodbe. Agencija je nato 
sklenila aneks k posebni pogodbi in znesek povečala na 2,15 milijona EUR. Sodišče je 
revidiralo plačilo v višini 443 684,32 EUR v zvezi s to pogodbo. 

Sodišče in Služba Komisije za notranjo revizijo sta v preteklih letih poročala o 
neskladnostih in pomanjkljivostih v sistemih notranje kontrole Agencije, povezanih z 
javnim naročanjem in upravljanjem pogodb. 

Mnenje s pridržkom o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.29.10. Razen v zvezi z zadevami, opisanimi v razdelku Osnova za mnenje s 
pridržkom o zakonitosti in pravilnosti plačil, so plačila, povezana z zaključnim računom za 
leto, ki se je končalo 31. decembra 2021, po mnenju Sodišča v vseh pomembnih pogledih 
zakonita in pravilna. 

3.29.11. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanje v zvezi s sistemi upravljanja in kontrol 

3.29.12. Agencija je spremenila vrednost treh pogodb, dveh v letu 2021 in ene v 
letu 2019, in sicer za izvajanje in vzdrževanje sistema vstopa/izstopa, zagotavljanje skupne 
infrastrukture in vzdrževanje schengenskega informacijskega sistema (MWO SIS II). 
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S spremembami se je najvišji znesek naročil povečal za 50 % (70,4 milijona EUR, 
20 milijonov EUR oziroma 40 milijonov EUR). 

Pogodbi za skupno infrastrukturo in vzdrževanje schengenskega informacijskega sistema se 
iztečeta leta 2022, pogodba za sistem vstopa/izstopa pa leta 2023. Znesek, za katerega so bile 
prevzete obveznosti ob podpisu spremembe, je bil za pogodbo za skupno infrastrukturo manjši 
od 50 %, za pogodbo za vzdrževanje schengenskega informacijskega sistema pa je znašal 86 % 
in za pogodbo za sistem vstopa/izstopa 76 %. 

Agencija je leta 2020 v okviru svojega novega pristopa k javnemu naročanju podpisala nove 
pogodbe za okvir prečnega inženiringa. Poleg tega naj bi bile leta 2022 podpisane pogodbe za 
prečni operativni okvir. Te pogodbe nadomeščajo spremenjene pogodbe. 

Ker so bile spremenjene pogodbe blizu izteka in ker je bil znesek prevzetih obveznosti še vedno 
precej nižji od najvišjega zneska pogodbe, bi lahko Agencija čim prej uporabila pogodbi za okvir 
prečnega inženiringa in prečni operativni okvir, namesto da bi obstoječe pogodbe spremenila 
na najvišji znesek, ki ga omogoča finančna uredba. 

3.29.13. Sodišče je pri dveh revidiranih plačilih v skupni vrednosti 2,56 milijona EUR 
ugotovilo, da proizvodi, ki so bili vključeni v posebno pogodbo, v okvirni pogodbi niso bili 
navedeni. 

Agencija bi morala izboljšati upravljanje pogodb in tako zagotoviti, da so posebne pogodbe 
vedno usklajene z okvirnimi pogodbami. 

Opažanja o upravljanju proračuna 

3.29.14. Sodišče je ugotovilo, da je Agencija v leto 2022 prenesla 11,41 milijona EUR 
odobritev za prevzem obveznosti za leto 2021. Od tega zneska se je 11,1 milijona EUR (97 %) 
nanašalo na upravne odhodke (naslov II). Ponavljajoče se visoke stopnje prenosov so v 
nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti in kažejo na strukturne probleme pri 
izvrševanju proračuna. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

3.29.15. Pregled ukrepov, sprejetih na podlagi opažanj Sodišča iz prejšnjih let, je v 
Prilogi. 
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Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

Leto Opažanja Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

2017 

eu-LISA trenutno upravlja tri ločene, neintegrirane obsežne informacijske 
sisteme (SIS II, VIS in Eurodac), ki so vsi namenjeni obdelavi podatkov s 
področja svobode, varnosti in pravice EU. Tak pristop bi lahko Agenciji 
preprečil uresničitev ekonomij obsega in sinergij med različnimi sistemi. 

se izvaja 

(ni v pristojnosti Agencije) 

2018 Agencija je zvišala cene okvirne pogodbe, ne da bi pogodbo spremenila, 
eno posebno pogodbo pa je po izteku okvirne pogodbe podaljšala. ni relevantno 

2018/2019/2020 
Stopnja izvrševanja proračuna je bila nižja od načrtovane. Agencija naj z 
Evropsko komisijo izboljša uskladitev proračunskega načrtovanja s 
časovnim razporedom z njim povezanih pravnih aktov. 

se izvaja 

2019 Agencija je plačala 284 000 EUR za storitve, opravljene v časovnem 
obdobju, ki ni zajeto v zadevni okvirni pogodbi. ni relevantno 

2020 

Agencija eu-LISA je podpisala posebno pogodbo za programsko opremo, 
ki se razlikuje od programske opreme, ki jo je izvajalec ponudil v svoji 
ponudbi za povezano okvirno pogodbo. Pridobitev drugačnega 
proizvoda, ki ni vključen v cenovno ponudbo, po ceni, ki se razlikuje od 
cene prvotno ponujenega proizvoda, pomeni odstopanje od okvirne 

ni relevantno 
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Leto Opažanja Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

pogodbe. Posebna pogodba zato ni skladna z okvirno pogodbo, prav tako 
pa tudi ne s tem povezano plačilo v višini 10,4 milijona EUR. 

2020 

Agencija je podpisala naročilnico za storitve vzdrževanja za obdobje od 
7. novembra 2020 do decembra 2024 (štiri leta). To je bilo v nasprotju z 
določbami okvirne pogodbe, na podlagi katerih so se lahko storitve 
zaračunale eno leto vnaprej. 

ni relevantno 
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Odgovor Agencije 
3.29.7. Agencija se je seznanila z ugotovitvijo Sodišča. 

3.29.8. Agencija se je seznanila z opažanjem Sodišča. Posebna pogodba št. 19/2018 je 
bila podpisana v času, ko je bilo treba do konca leta 2018 prevzeti obveznosti za 
proračun, ki je bil v letu 2017 na voljo za interoperabilnost sistema vstopa/izstopa – 
vizumskega informacijskega sistema, ali pa bi bil izgubljen. Izvedbeni sklep Komisije je 
bil sprejet šele februarja 2019 in takrat so bili dokončno znani vsi potrebni tehnični 
vidiki. 

Izvedbeni sklep je Agenciji omogočil izvajanje posebne pogodbe SC 19 na podlagi 
36 zahtevkov za storitve, ki zagotavljajo jasen in podroben opis nalog, rezultatov in 
rokov. Plačila so temeljila na zahtevkih za storitve, ki jih je podpisal odredbodajalec, in 
ne samo na posebni pogodbi. 

Agencija meni, da: 
• so bila plačila izvršena na podlagi osnovne okvirne pogodbe, posebne pogodbe 

in zahtevka za storitve; 
• ni prišlo do poseganja v finančne interese EU; 
• se projekt povezovanja sistema SVI-VIS bliža uspešnemu zaključku; 
• vpis proračunskih sredstev v odobreni proračun Agencije za namene pravnih 

aktov, ki jih sozakonodajalci še niso sprejeli, pomeni veliko tveganje za dobro 
finančno poslovodenje. O teh tveganjih se sistematično poroča upravnemu 
odboru. 

3.29.9. Agencija se je seznanila z opažanjem Sodišča. Agencija želi v zvezi s plačilom 1,2 
milijona EUR (za modularni podatkovni center) pojasniti, da so bile pogodbene storitve 
in proizvodi sčasoma v celoti izvedeni in da neizpolnjevanje plačila ni imelo 
negativnega učinka na proračun EU. 

Agencija za drugi dve plačili meni, da je bilo treba zahteve projekta prilagoditi zaradi 
dejavnikov, na katere sama ne more vplivati. Poleg tega je že sprejela ukrepe za 
okrepitev praks spremljanja pogodb. 

3.29.12. Agencija se je seznanila z opažanjem, ki ne dvomi v zakonitost in pravilnost 
sprememb. Agencija je že začela prehod na horizontalno javno naročanje z okvirom 
prečnega inženiringa, ki ga je nedavno dopolnil prečni operativni okvir. 



 245 

Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja 
svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) 

 

3.29.13. Agencija se je seznanila z opažanjem in pregleduje svoje postopke, da bi se po 
potrebi odzvala na upravljanje sprememb s predhodno spremembo okvirnih pogodb. 

3.29.14. Agencija se je seznanila z opažanjem Sodišča. V zvezi s tem želi poudariti, da je 
skupna stopnja izvrševanja za odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil za 
leto 2021 znašala 100 %. Poleg tega so se razveljavitve prenosov upravnih odhodkov v 
letu 2021 v primerjavi z letom 2020 zmanjšale za polovico. 
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3.30. Evropska agencija za mejno in 
obalno stražo (Frontex) 

Uvod 

3.30.1. Evropska agencija za mejno in obalno stražo (v nadaljnjem besedilu: Agencija ali 
Frontex) s sedežem v Varšavi je bila ustanovljena z Uredbo (EU) 2016/1624 Evropskega 
parlamenta in Sveta162, ki je bila razveljavljena in nadomeščena z Uredbo (EU) 2019/1896 
Evropskega parlamenta in Sveta163. Agencija je naslednica Evropske agencije za upravljanje in 
operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije, ki je bila ustanovljena z 
Uredbo Sveta (ES) 2007/2004164. Frontex in nacionalni organi držav članic, pristojni za 
upravljanje meja in operacije vračanja, sestavljajo evropsko mejno in obalno stražo ter so 
skupaj odgovorni za zagotavljanje evropskega integriranega upravljanja meja in učinkovito 
upravljanje vstopov prek zunanjih meja. Na sliki 3.30.1 so predstavljeni ključni podatki o 
Agenciji165. 

Slika 3.30.1 – Ključni podatki o Agenciji 

 
* Proračunski zneski temeljijo na skupnih odobritvah plačil, ki so bile na voljo v proračunskem letu. 

** To so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci EU ter napoteni nacionalni strokovnjaki, niso pa 
vključeni agencijski delavci in svetovalci. 

Vir: zaključni račun Agencije za proračunski leti 2020 in 2021. Podatke o uslužbencih je zagotovila 
Agencija. 

Znatno povečanje proračuna in števila uslužbencev Agencije je posledica njenega razširjenega 
mandata v skladu z Uredbo (EU) 2019/1896. 

                                                             
162 Uredba (EU) 2016/1624 o evropski mejni in obalni straži. 

163 Uredba (EU) 2019/1896 o evropski mejni in obalni straži. 

164 Uredba Sveta (ES) št. 2007/2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje in 
operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije. 

165 Več informacij o vlogi in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: 
www.frontex.europa.eu. 

495

741

Proračun (v milijonih EUR)*

1 234

1 554

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1624&qid=1651663436463
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32019R1896
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32004R2007&qid=1651664150158
http://www.frontex.europa.eu/
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Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.30.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredna 
preizkušanja transakcij in oceno ključnih elementov nadzornih in kontrolnih sistemov 
posamezne agencije. To dopolnjujejo dokazi, ki izhajajo iz dela drugih revizorjev, ter analiza 
informacij, ki jih je zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

3.30.3. Za opis podlage za mnenje Sodišča, odgovornosti poslovodstva Agencije in 
odgovornih za upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 345 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 
3.30.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex), ki ga 
sestavljajo računovodski izkazi166 in poročila o izvrševanju proračuna 
Agencije167 za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2021, ter 

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

v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

                                                             
166 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

167 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.30.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 
položaj na dan 31. decembra 2021 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. 

Poudarjena zadeva 

3.30.6. Sodišče opozarja na pojasnilo št. 4.0.4 v zvezi z drugimi pomembnimi 
informacijami o izvrševanju proračuna. V njem je navedeno, da je bila proračunska 
obveznost z dne 21. decembra 2020 v zvezi s pripravljalnimi ukrepi za napotitve stalne 
enote kat. 1 in 2 v letu 2021 prenesena v leto 2021, ne da bi bila do konca leta 2020 
podprta s pravno obveznostjo. Sodišče je o tem vprašanju poročalo v specifičnem letnem 
poročilu za leto 2020168. Skupna plačila v letu 2021 so znašala 18 375 458 EUR. Agencija je 
to neskladnost obravnavala z naknadnimi pravnimi obveznostmi v letu 2021. 

3.30.7. Sodišče opozarja na pojasnilo št. 4.0.3 v zvezi z viri financiranja proračuna, v 
katerem je pojasnjeno, da prispevki držav schengenskega območja, ki niso članice EU 
(pridruženih schengenskih držav), in posledično izravnalni prispevek EU niso pravilno 
izračunani. Prispevek EU je naveden za 2,6 milijona EUR previsoko, prispevki pridruženih 
schengenskih držav pa za omenjeni znesek prenizko. Ker je prispevek EU izravnalni 
prispevek in je bil v letu 2021 presežek, to nima učinka na prihodke iz poslovanja iz izkaza 
poslovnega izida za leto 2021. 

3.30.8. Sodišče opozarja na pojasnilo št. 1.3 o potrditvi zaključnega računa, v 
katerem računovodja izjavlja, da ni potrebnih informacij za potrditev novega sistema, ki 
ga je vzpostavil odredbodajalec in se uporablja za zagotavljanje računovodskih informacij. 

                                                             
168 Odstavek 3.30.15. Letnega poročila o agencijah EU za proračunsko leto 2020. 

https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/DocItem.aspx?did=%7b311CBF18-7E86-4088-BA6C-92A3BB2DA8F2%7d
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Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

Prihodki 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom 

3.30.9. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.30.10. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se 
je končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

Poudarjena zadeva 

3.30.11. Sodišče ugotavlja, da razdelek o poudarjeni zadevi v zvezi z zanesljivostjo 
zaključnega računa (odstavek 3.30.6) v celoti velja tudi za zakonitost in pravilnost plačil. 

3.30.12. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja v zvezi s sistemi upravljanja in kontrol 

3.30.13. Agencija je julija 2021 začela postopek oddaje javnega naročila za okvirno 
pogodbo z enim izvajalcem za največ štiri leta, in sicer za zagotavljanje potovalnih storitev, 
vključno z napotitvijo stalne enote. Pogodba je bila podpisana konec decembra 2021. Sodišče 
je ugotovilo naslednje: 

(a) za oceno tehnične in strokovne usposobljenosti je Agencija od ponudnikov 
zahtevala, da zagotovijo izkušeno skupino vsaj desetih potovalnih agentov in enega 
vodje ekipe, ne da bi zahtevala najmanjše število vseh zaposlenih. Ker je bila 
zahteva glede tehnične in strokovne usposobljenosti določena tako nizko, je to za 
Agencijo pomenilo tveganje, da izvajalec pogodbenih storitev ne bi mogel zagotoviti 
z minimalno kakovostjo in pravočasno, 

(b) pri oceni ekonomske in finančne zmogljivosti ponudnikov se je Agencija oprla na 
ocenjeno vrednost naročila, ki je znašala 15 milijonov EUR. Vendar je ta znesek 
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vključeval le honorarje, plačane izvajalcu, ne pa tudi z naročilom povezane vrednosti 
načrtovanih stroškov službenih potovanj, ocenjenih na okoli 240 milijonov EUR. 
Agencija je od ponudnikov zahtevala dokazila o povprečnem letnem prometu v 
višini vsaj 2 milijona EUR. Ker je Agencija zahtevo glede finančne zmogljivosti 
določila tako nizko, je bila izpostavljena tveganju, da javno naročilo ne bi bilo 
izvedeno pravilno. 

Agencija je februarja 2022 to naročilo začasno prekinila zaradi pomanjkljive smotrnosti in 
posledično resnih prekinitev neprekinjenega delovanja. Maja 2022 je bilo naročilo po 
preverjanjih odpovedano. 

3.30.14. V skladu z notranjimi smernicami Agencije za postopke zaposlovanja si morajo 
izbirne komisije prizadevati za to, da sklepe sprejemajo s soglasjem. Sodišče je v dveh 
revidiranih postopkih zaposlovanja ugotovilo, da sta izbirni komisiji namesto metode s 
soglasjem uporabili aritmetično povprečje posameznih ocen svojih članov. Poleg tega člani 
izbirne komisije niso imeli jasnih standardov ali navodil o tem, kako ocenjevati kandidate na 
podlagi posameznih pogojev za sodelovanje. Zaradi teh pomanjkljivosti pri zasnovi in izvajanju 
sta ogroženi načeli transparentnosti in enake obravnave kandidatov v postopkih zaposlovanja, 
Agencija pa je lahko izpostavljena tveganjem za ugled in pravnim tveganjem. 

3.30.15. Odredbodajalci (na podlagi prenosa ali nadaljnjega prenosa pooblastil), ki so v 
letu 2021 odobrili plačila ter z njimi povezane pravne in proračunske obveznosti, niso uradno 
sprejeli pogojev iz sklepa izvršnega direktorja z dne 22. decembra 2020 o prenosu pooblastil. 
Poleg tega niso uradno izjavili, da ravnajo v skladu s členom 4 omenjenega sklepa, ki se nanaša 
na izjavo o neobstoju nasprotja interesov. To je resna slabost notranje kontrole v procesu 
prenosa pooblastil Agencije. 

3.30.16. Agencija je maja 2021 sklenila več medinstitucionalnih okvirnih pogodb s 
ponovnim odpiranjem konkurence za zagotavljanje osebne zaščitne opreme in sanitarnih 
izdelkov. Pogodbe niso vključevale standardnega cenika, temveč najvišji odstotek bruto marže 
za vsak naročen proizvod. Agencija pri izvajanju pogodb ni sistematično preverjala bruto 
marže, uporabljene za nekatera oddana naročila. To ni v skladu s finančno uredbo in pomeni 
notranjo slabost pri predhodnih kontrolah Agencije. 

3.30.17. Sodišče je odkrilo tudi naslednje slabosti notranje kontrole v postopkih 
Agencije za javno naročanje: 

(a) za okvirno pogodbo, sestavljeno iz dveh sklopov, je Agencija sklep o oddaji javnega 
naročila objavila precej pozneje, kot je določeno v finančni uredbi; 

(b) v nekem drugem postopku oddaje javnega naročila je Agencija za oceno ekonomske 
in finančne zmogljivosti ponudnikov zahtevala dokazila o povprečnem minimalnem 
letnem prometu, ki je bil dvakratnik tistega, ki se lahko zahteva v skladu s finančno 
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uredbo. Določitev višjega praga je dovoljena le za ustrezno utemeljene primere. 
Vendar za uporabo višjega zneska praga ni bilo dokazil, v katerih bi bilo to 
utemeljeno. 

3.30.18. V primeru treh revidiranih sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev 
upravičenci niso spoštovali 75-dnevnega roka po izteku sporazumov za vložitev zahtevka za 
končno plačilo. Agencija ni zagotovila, da bi bila obravnava in končno preverjanje teh 
nepovratnih sredstev izvedena ob pravem času. Poleg tega končnih plačil ni izvedla v 60 dneh 
od prejema ustreznih zahtevkov za plačilo preostalega zneska. Te zamude v postopku so v 
nasprotju z določbami sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev in finančno uredbo ter 
pomenijo sistematično težavo v ciklu Agencije za izvrševanje plačil nepovratnih sredstev. 

3.30.19. Splošna analiza plačil, izvršenih v letu 2021, ki jo je opravilo Sodišče, je 
pokazala, da je bilo: 

(a) od 7 776 zahtevkov za plačilo 1 269 poravnanih z zamudo (16,3 %, 2020: 23 %); 

(b) od skupne vrednosti zahtevkov za plačilo (317 994 125 EUR) 39 731 717 EUR 
izplačanih z zamudo (12,5 %, 2020: 12,1 %); 

(c) treba od 1 269 plačil, izvršenih z zamudo, v skladu z zakonom v 30 dneh izvršiti 
1 205 plačil (2020: 1 932 plačil), v 60 dneh pa 62 (2020: 38 plačil). 

Te zamude pri plačilih so resna pomanjkljivost pri notranjih kontrolah Agencije. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

3.30.20. Pregled ukrepov, sprejetih na podlagi opažanj Sodišča iz prejšnjih let, je v 
Prilogi. 
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Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

Leto Opažanja Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

2015 Obstaja neobravnavano tveganje dvojnega financiranja iz Sklada za 
notranjo varnost, ki ga upravlja Evropska komisija, in iz Agencije. zaključen 

2015 

Države, ki sodelujejo v operacijah na mejah, prijavijo nastale stroške na 
podlagi obrazcev za povračilo stroškov. Sodišče je v Posebnem poročilu 
št. 12/2016 priporočilo, naj agencije zaradi preprečevanja takih 
neučinkovitosti, kadar koli je to upravičeno, uporabljajo poenostavljeno 
obračunavanje stroškov. 

zaključen 

za napotitev človeških virov 

se izvaja 

za uporabo težke tehnične opreme 

2016 
Stopnja prenosov je bila visoka. Sodelujoče države morajo zagotavljati 
natančnejše ocene stroškov in pravočasneje poročati o stroških. Agencija 
bi lahko razmislila o uvedbi diferenciranih proračunskih odobritev. 

se izvaja 

2017 
Čeprav se je Agencija v svoje sedanje prostore preselila že leta 2014, še 
nima celovitega načrta neprekinjenega poslovanja, ki bi ga odobril 
upravni odbor. 

zaključen 
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Leto Opažanja Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

2018 
Predhodna preverjanja so bila neuspešna. Agencija bi morala razvijati 
poenostavljene in transparentne sheme financiranja, ki zajemajo tudi 
stroške, povezane z opremo. 

zaključen 

za predhodna preverjanja 

se izvaja 

za poenostavitev stroškov, povezanih s težko tehnično 
opremo 

2018 Agencija bi morala sprejeti in začeti izvajati politiko o občutljivih delovnih 
mestih. se izvaja 

2018 
Proračunski prenosi v leto 2019 in razveljavljeni prenosi v leto 2018 so 
bili visoki. Agencija bi si morala prizadevati za natančnejše ocene 
stroškov in proračunske napovedi. 

se izvaja 

2018/2019 
Agencija ni dosegla zahtevane stopnje zasedenosti, določene v 
kadrovskem načrtu. Izboljša naj smernice za člane izbirne komisije in 
natančneje preveri finančne pravice kandidatov pri izplačilu plače. 

se izvaja 

2020 

Nacionalni organ je v sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev ob 
finančni zaključitvi ukrepa vključil nenapovedani operaciji vračanja v 
skupni vrednosti 355 000 EUR. Agencija je za pokritje nastalega 
nenadnega proračunskega primanjkljaja naknadno prevzela proračunske 
obveznosti, kar je bilo v nasprotju z njeno finančno uredbo. 

se izvaja 
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Leto Opažanja Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

2020 

Varuhinja človekovih pravic je začela dve preiskavi: (a) prva se je pričela 
novembra 2020, da bi se ocenila uspešnost in transparentnost 
pritožbenega mehanizma Agencije ter vloga in neodvisnost uradnika 
Agencije za temeljne pravice, 15. junija 2021 pa je varuhinja izdala devet 
predlogov; (b) druga preiskava se je začela marca, da bi se preučilo, kako 
Agencija izpolnjuje svoje obveznosti na področju temeljnih pravic in 
zagotavlja odgovornost v zvezi z novimi okrepljenimi odgovornostmi. 
Poleg tega potekata dve drugi preiskavi: (a) prvo izvaja urad OLAF v zvezi 
z domnevnim nadlegovanjem, kršitvami in zavračanjem migrantov, ki 
zadevajo Agencijo, (b) drugo pa Evropski parlament v zvezi z morebitnimi 
domnevnimi kršitvami temeljnih pravic v Agenciji. 

se izvaja 

2020 Zamuda pri zaposlovanju zahtevanih 40 opazovalcev spoštovanja 
temeljnih pravic pomeni resno tveganje za delovanje in ugled Agencije. se izvaja 

2020 

Agencija je bila izpostavljena tveganju škodovanja ugledu in pravdnih 
postopkov, ker je v pričakovanju odgovora Komisije 47 kandidatom za 
delovna mesta na višji ravni poslala ponudbe za delovna mesta AD7 
(namesto za odobrena delovna mesta AST). Komisija je nato prišla do 
zaključka, da Agencija nima pravne pristojnosti za nadgradnjo teh 
delovnih mest. 

se izvaja 

2020 Odobrena izjema v razporedu plačil za pogodbo o storitvah ni bila 
evidentirana v centralnem registru Agencije. zaključen 
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Leto Opažanja Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

2020 

Prispevki štirih pridruženih schengenskih držav v prvotni proračun 
Agencije so bili določeni prenizko, saj so znašali 6,91 % namesto 7,43 % 
proračuna. Potrebne so horizontalne smernice Evropske komisije 
organom EU o tem, kako dosledno izračunati prispevke držav, ki niso 
članice EU. 

neizveden 

2020 

Začasne proračunske obveznosti v višini 18,1 milijona EUR za pripravo 
napotitev na teren v letu 2021 so bile prenesene, ne da bi Agencija 
prevzela pravne obveznosti v roku, določenem v členu 75 finančne 
uredbe Agencije. 

ni relevantno 

2020 
Pri izračunu svojih kazalnikov smotrnosti Agencija zmanjšanj proračuna ni 
obravnavala kot spremembe proračuna, temveč kot akta izvrševanja 
proračuna, kar je v nasprotju z dvema sklepoma upravnega odbora. 

neizveden 

2020 
S spremembo proračuna EU št. 1 se je financiranje EU za Agencijo 
povečalo za 10 milijonov EUR, kar pa ni razvidno iz kontov proračuna 
Agencije. To zmanjšuje transparentnost. 

ni relevantno 
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Odgovor Agencije 
3.30.7. Upravni odbor je leta 2021 sklenil, da bi morala agencija Frontex še naprej 
uporabljati isto metodo izračunavanja, pri tem pa upoštevati notranje nasvete in sklepe 
številnih sestankov na to temo. V letnem poročilu Sodišča o računovodskih izkazih za 
leto 2020 je bilo ugotovljeno, da obstaja potreba po horizontalnih smernicah Evropske 
komisije v zvezi s tem za vse organe, ne le za agencijo Frontex, in da je bilo na 
problematiko razlik v razlagi pravnega okvira v zvezi s prispevki držav, ki niso članice EU, 
opozorjeno tudi v pregledu Računskega sodišča 3/2021. 

3.30.13. Agencija se je seznanila s tem opažanjem in mu bo pozornost namenila v 
prihodnjih postopkih javnega naročanja. 

3.30.14. Agencija Frontex se strinja, da je mogoče izboljšati izvajanje opredeljenih pravil 
o izbirnih postopkih, zato je januarja 2022 sprejela jasnejša navodila za člane izbirnih 
komisij, da bi zagotovila doslednejše ocenjevanje in bolj usklajene postopke. 

3.30.15. V času, ko je bil odobren sklep izvršnega direktorja o pooblastilih za izvrševanje 
proračuna, se je res izvajal nadzor. Slednje je bilo posledica dejstva, da so vsi 
odredbodajalci že podpisali novi sklep, ko je bil ta odobren. To je bilo odkrito šele med 
letom in bo popravljeno v letu 2022 z novim sklepom izvršnega direktorja. Medtem so 
bili novi odredbodajalci zaprošeni, da podpišejo dokumentacijo. 

3.30.16. Agencija se strinja, da maržo kot zavezujočo obveznost enostransko preverjajo 
upravljavci pogodb javnega naročnika, kadar koli bo tako odločeno, in sicer po opravljeni 
ustrezni oceni tveganja. 

3.30.17. a) Agencija se strinja z opažanjem Sodišča. Vzpostavila je kontrolni mehanizem 
za spremljanje in preprečevanje tovrstnih dogodkov v prihodnosti.  

b) Agencija je seznanjena z ugotovitvijo in dejstvom, da ta izjema ni bila dokumentirana 
v dokumentaciji o oddaji javnega naročila. Agencija je za zaščito svojih finančnih 
interesov in za zagotovitev, da bo izvajalec zmogel izvesti tako javno naročilo in shemo 
naročil, navedla zadevno višino prometa, potem ko je skrbno ocenila različne dejavnike: 

• raven letnega prometa pri podobnih razpisih na nacionalni in mednarodni ravni 
ter posebnosti trga orožja in streliva; 

• analizo svetovalca za javna naročila za obrambo, ki ga je najela agencija. 

3.30.18. Agencija se je seznanila z ugotovitvijo. Sporazumi o dodelitvi nepovratnih 
sredstev, ki jih je sklenila agencija Frontex, zajemajo napotitve tehnične opreme in 
človeških virov na različne lokacije v državah članicah, zato je postopek zbiranja 
dokumentov s strani centralne finančne enote zelo zamuden. Poleg tega obstaja v 



 257 

Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex) 

 

primeru težke tehnične opreme več ponudnikov storitev za upravičence iz držav članic, 
pozna predložitev računov pa povzroča zamude v postopku. Agencija mora pogosto 
sodelovati z novimi upravičenci, ki niso dobro seznanjeni z določbami o dodelitvi 
nepovratnih sredstev. To lahko na splošno pomeni dodatne izzive pri pravočasnem 
pridobivanju zahtevane dokumentacije. 

3.30.19. Agencija se je seznanila s to ugotovitvijo in želi poudariti, da za te zamude 
obstajajo različni razlogi, na katere agencija ne more vedno vplivati. Primer za to so 
številne zamude pri plačilih z visokimi zneski, ki so posledica zapoznele vložitve 
zahtevkov za nepovratna sredstva s strani držav članic. Agencija si prizadeva za stalne 
izboljšave na področju zamud pri plačilih. 
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Agencije, ki so financirane iz razdelka 5 

večletnega finančnega okvira 
– Varnost in obramba 
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3.31. Agencija Evropske unije za 
usposabljanje na področju 
preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) 

Uvod 

3.31.1. Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja 
in preiskovanja kaznivih dejanj (v nadaljnjem besedilu: Agencija ali CEPOL) s sedežem v 
Budimpešti je bila ustanovljena z Uredbo (EU) 2015/2219 Evropskega parlamenta in Sveta169. 
Naloga Agencije je delovati kot mreža in povezovati nacionalne ustanove za usposabljanje 
policijskih uradnikov v državah članicah, da bi zagotovila usposabljanje visokih policijskih 
uradnikov na podlagi skupnih standardov. Na sliki 3.31.1 so predstavljeni ključni podatki o 
Agenciji170. 

Slika 3.31.1 – Ključni podatki o Agenciji 

 
* Proračunski zneski temeljijo na skupnih odobritvah plačil, ki so bile na voljo v proračunskem letu. 

** To so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci EU ter napoteni nacionalni strokovnjaki, niso pa 
vključeni agencijski delavci in svetovalci. 

Vir: zaključni račun Agencije za proračunski leti 2020 in 2021. Podatke o uslužbencih je zagotovila 
Agencija. 

                                                             
169 Uredba (EU) 2015/2219 o Agenciji Evropske unije za usposabljanje na področju 

preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj. 

170 Več informacij o vlogi in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: 
www.cepol.europa.eu. 

32

30

Proračun (v milijonih EUR)*

84

95

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2219&qid=1649943497794
http://www.cepol.europa.eu/
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Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.31.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredna 
preizkušanja transakcij in oceno ključnih elementov nadzornih in kontrolnih sistemov 
posamezne agencije. To dopolnjujejo dokazi, ki izhajajo iz dela drugih revizorjev, ter analiza 
informacij, ki jih je zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

3.31.3. Za opis podlage za mnenje Sodišča, odgovornosti poslovodstva Agencije in 
odgovornih za upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 345 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 
3.31.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL), ki ga 
sestavljajo računovodski izkazi171 in poročila o izvrševanju 
proračuna Agencije172 za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2021, 
ter 

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

v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

                                                             
171 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

172 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.31.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 
položaj na dan 31. decembra 2021 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 

3.31.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.31.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

3.31.8. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja o zakonitosti in pravilnosti transakcij 

3.31.9. Agencija je imela do marca 2022 veljavno okvirno pogodbo o storitvah 
organizacije potovanj, v kateri pa niso bile zajete nekatere države zunaj EU. Potovalne storitve 
za te države nečlanice EU so bile do konca leta 2020 zajete v drugih pogodbah. Zaradi 
pandemije COVID-19 ni bilo gotovo, ali bo mogoče organizirati dejanske dogodke na kraju 
samem. Poleti 2021 je postalo verjetno, da bo Agencija kljub še vedno zelo nepredvidljivim 
potovalnim razmeram, povezanim s COVID-19, morda morala organizirati dejavnosti na kraju 
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samem v državah nečlanicah EU. Po oceni stanja in različnih razpoložljivih možnostih se je 
Agencija odločila, da bo obstoječo okvirno pogodbo uporabila tudi za dogodke v teh državah, 
čeprav v pogodbo niso bile zajete. To je bilo v nasprotju s členom 172 finančne uredbe. 
Agencija je to odločitev zabeležila v svojem registru izjem. S tem povezana plačila v višini 
76 590 EUR v letu 2021 so nepravilna. Agencija je januarja 2022 sklenila novo okvirno pogodbo 
za dogodke v teh državah. 

Opažanja v zvezi s sistemi upravljanja in kontrol 

3.31.10. Agencija je avgusta 2021 začela postopek oddaje javnega naročila za okvirno 
pogodbo z enim samim izvajalcem za zagotavljanje storitev redakcije izobraževalnih vsebin v 
vrednosti 1 080 000 EUR. Sodišče je ugotovilo, da je Agencija pri enem merilu za oddajo 
izbranega ponudnika, ki je uporabil predhodne izkušnje svojega podizvajalca z Agencijo, da bi v 
svojo ponudbo vključil več vsebin, povezanih z Agencijo, ocenila višje. Druga dva ponudnika sta 
predložila ponudbe z bolj splošno vsebino in sta bila ocenjena nižje. Vendar se v razpisni 
dokumentaciji pri tem merilu za oddajo take z Agencijo povezane vsebine niso jasno zahtevale. 
Poleg tega glede na to, da se je javno naročilo nanašalo na urejanje izobraževalnih vsebin, ki jih 
pripravijo strokovnjaki za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, poudarek 
na vsebinah, povezanih z Agencijo, v postopku ni bil upravičen. Kljub temu Sodišče ni našlo 
dokazov, da bi bil rezultat postopka oddaje javnega naročila drugačen, če bi bili kandidati na 
podlagi zadevnega merila ocenjeni drugače. 

3.31.11. V nekem drugem postopku oddaje javnega naročila je Sodišče odkrilo 
prekrivanje med pogoji za sodelovanje in merili za oddajo. Če ti pogoji in merila med seboj niso 
jasno ločeni, je to postopkovna slabost, poleg tega pa je zaradi tega ogroženo načelo 
transparentnosti ter je Agencija izpostavljena tveganjem za ugled in pravnim tveganjem. 

3.31.12. Za neko usposabljanje decembra 2019 Agencija ni preverila neporavnanih 
plačil in je decembra 2020 zaključila s tem povezano proračunsko obveznost. Takoj zatem je v 
zvezi s tem dogodkom prejela tri račune v višini 28 032 EUR. Da bi jih lahko plačala, je morala 
februarja 2021 odpreti novo proračunsko obveznost. Zaradi te napake pri notranji kontroli je 
bila Agencija izpostavljena tveganju, da v primeru proračunskih omejitev ne bi izpolnila svojih 
finančnih obveznosti do tretjih oseb. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

3.31.13. Pregled ukrepov, sprejetih na podlagi opažanj Sodišča iz prejšnjih let, je v 
Prilogi. 
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Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

Leto Opažanja Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

2016 

Menjavanje uslužbencev je pogosto, kar bi lahko vplivalo na 
neprekinjeno poslovanje in sposobnost Agencije za izvajanje dejavnosti, 
predvidenih v njenem programu dela. Iz drugih držav članic je bilo le 
malo prijav za zaposlitev. 

ni relevantno 

2020 

Agencija je plačala stroške za odpoved rezervacije hotela v Budimpešti v 
višini 5 335 EUR, ki je bila odpovedana zaradi omejitev, povezanih s 
pandemijo COVID-19, ki jih je uvedla madžarska vlada. Agencija ni 
uveljavljala klavzule o višji sili iz okvirne pogodbe. Če bi to storila, bi lahko 
rezervacijo preklicala brez stroškov.  

ni relevantno 

2020 

Sodišče je ugotovilo naslednji slabosti v okolju notranje kontrole Agencije 
v zvezi z upravljanjem proračunskih obveznosti: (a) Agencija je v nekem 
primeru podpisala tri pravne obveznosti pred odobritvijo zadevnih 
proračunskih obveznosti, (b) v nekem drugem primeru pa sta bili dve 
različni posebni pogodbi (pravni obveznosti) povezani z isto posamezno 
proračunsko obveznostjo. 

se izvaja 
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Odgovor Agencije 
3.31.9. Agencija se je seznanila z ugotovitvami Sodišča. Agencija je v okvirno pogodbo iz 
leta 2018 vključila izjavo o zavrnitvi odgovornosti za izključitev rezervacij lokalnih 
prevozov, nastanitve, restavracij in krajev zasedanj v določenih državah v okviru 
projektov agencije CEPOL. To je pomembno pojasnilo, saj naj bi vsi ponudniki, ki so 
predložili ponudbo v prvotnem postopku, še vedno lahko opravljali navedene storitve v 
navedenih državah za dejavnosti, ki niso bile povezane s projekti agencije CEPOL. Za 
zagotovitev preglednosti smo formalizirali zaznamek o izjemi s predlogi za zmanjšanje 
uporabe okvirne pogodbe iz leta 2018 na najmanjšo možno mero v projektnih 
dejavnostih v državah zunaj EU, s čimer bi se tako pokrile izključno nujne poslovne 
potrebe. Zato menimo, da je to utemeljeno odstopanje od pravil za zagotovitev 
neprekinjenega poslovanja in dobrega finančnega poslovodenja do zaključka odprtega 
postopka, katerega rezultat je bil podpis nove vseobsegajoče okvirne pogodbe brez 
omejitev januarja 2022. 

3.31.10. Agencija se je seznanila z ugotovitvami Sodišča. Agencija CEPOL je določila 
merila za oddajo in njihove ponderje, da bi se naročilo oddalo najugodnejši ponudbi. V 
oddelku z merili za dodelitev je bila objavljena tudi metoda ocenjevanja, pri čemer je 
bilo poudarjeno, da bo Agencija višje ocenila ponudbe, ki bodo zagotavljale „dodano 
vrednost“. Prizadevanja ponudnikov, da posebej navedejo izkušnje z izobraževalnimi 
vsebinami, povezanimi z Agencijo, kot je opisano v oddelku z merili za dodelitev, so bila 
priznana in če je ponudba vsebovala rešitve, ki so presegale zahtevano rešitev, je bila 
„dodana vrednost“ priznana z dodelitvijo točk. Vendar pa se za ponudnike, ki tega niso 
posebej navedli, ni štelo, da tega merila ne izpolnjujejo. 

3.31.11. Agencija se je seznanila z ugotovitvami Sodišča. Agencija CEPOL je kot dodatek 
k merilom za dodelitev navedla, katere informacije je treba zagotoviti v tehnični 
ponudbi, ne z namenom ocenjevanja zmogljivosti ponudnikov, temveč za podporo 
opredelitvi, kako se bodo dela izvedla v popolni skladnosti z zadevnimi standardi. 

3.31.12. Agencija priznava in sprejema ugotovitve Sodišča. Agencija CEPOL ima redna 
usposabljanja iz upravljanja pogodb za vodje projektov in drugo zadevno osebje, ki jih 
bo leta 2022 ponovila za ozaveščanje o takih primerih in zmanjševanje njihovega števila. 
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3.32. Evropski center za spremljanje 
drog in zasvojenosti z drogami 
(EMCDDA) 

Uvod 

3.32.1. Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (v nadaljnjem 
besedilu: Center ali EMCDDA) s sedežem v Lizboni je bil ustanovljen z Uredbo Sveta (EGS) 
št. 302/93173, ki je bila razveljavljena z Uredbo (ES) št. 1920/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta174. Glavna naloga Centra je zbiranje, analiziranje in razširjanje informacij o drogah in 
zasvojenosti z drogami, na podlagi katerih na evropski ravni pripravlja in objavlja objektivne, 
zanesljive in primerljive informacije. Te so namenjene zagotavljanju osnove za analiziranje 
povpraševanja po drogah in načinov za njegovo zmanjšanje ter drugih pojavov, povezanih s 
trgom drog. Na sliki 3.32.1 so predstavljeni ključni podatki o Centru175. 

Slika 3.32.1 – Ključni podatki o Centru 

 
* Proračunski zneski temeljijo na skupnih odobritvah plačil, ki so bile na voljo v proračunskem letu. 

** To so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci EU ter napoteni nacionalni strokovnjaki, niso pa 
vključeni agencijski delavci in svetovalci. 

Vir: zaključni račun Centra za proračunski leti 2020 in 2021. Podatke o uslužbencih je zagotovil Center. 

                                                             
173 Uredba Sveta (EGS) št. 302/93 o ustanovitvi Evropskega centra za spremljanje drog in 

odvisnosti. 

174 Uredba (ES) št. 1920/2006 o Evropskem centru za spremljanje drog in zasvojenosti z 
drogami. 

175 Več informacij o vlogi in dejavnostih Centra je na voljo na njegovem spletišču: 
www.emcdda.europa.eu. 

23

25

Proračun (v milijonih EUR)*

102

110

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A31993R0302
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32006R1920
http://www.emcdda.europa.eu/
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Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.32.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredna 
preizkušanja transakcij in oceno ključnih elementov nadzornih in kontrolnih sistemov 
posamezne agencije. To dopolnjujejo dokazi, ki izhajajo iz dela drugih revizorjev, ter analiza 
informacij, ki jih je zagotovilo poslovodstvo Centra. 

3.32.3. Za opis podlage za mnenje Sodišča, odgovornosti poslovodstva Centra in 
odgovornih za upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 345 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 
3.32.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z 
drogami (EMCDDA), ki ga sestavljajo računovodski izkazi176 in poročila o 
izvrševanju proračuna Centra177 za proračunsko leto, ki se je končalo 
31. decembra 2021, ter 

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

v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.32.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Centra za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni 

                                                             
176 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

177 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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položaj na dan 31. decembra 2021 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo 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 

3.32.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.32.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

3.32.8. Pregled ukrepov, sprejetih na podlagi opažanj Sodišča iz prejšnjih let, je v Prilogi. 
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Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

Leto Opažanja Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

2018 

Center je najel agencijske delavce, za kar je sklenil okvirno pogodbo, ne 
da bi upošteval zahteve iz Direktive 2008/104/ES in portugalskega 
delovnega prava. Center naj analizira delovne pogoje svojih agencijskih 
delavcev in zagotovi, da so skladni z evropsko in nacionalno 
delovnopravno zakonodajo. 

se izvaja 
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Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) 

 

Odgovor EMCDDA 
EMCDDA nima nobenih pripomb/opomb.  
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Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj (Europol) 

 

3.33. Agencija Evropske unije za 
sodelovanje na področju 
preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) 

Uvod 

3.33.1. Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj (v nadaljnjem besedilu: Agencija ali Europol) s sedežem v Haagu je 
bila ustanovljena z Uredbo (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. maja 2016178, s katero je bil nadomeščen in razveljavljen Sklep Sveta 2009/371/PNZ179. Cilj 
Agencije je podpirati dejavnosti policijskih organov držav članic in njihovih drugih služb na 
področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter medsebojno sodelovati 
pri preprečevanju in zatiranju hujših oblik kriminala, ki prizadenejo dve ali več držav članic, 
oblik kriminala, ki vplivajo na skupni interes politike EU, in terorizma. Na sliki 3.33.1 so 
predstavljeni ključni podatki o Agenciji180. 

Slika 3.33.1 – Ključni podatki o Agenciji 

 
* Proračunski zneski temeljijo na skupnih odobritvah plačil, ki so bile na voljo v proračunskem letu. 

** To so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci EU ter napoteni nacionalni strokovnjaki, niso pa 
vključeni agencijski delavci in svetovalci. 

Vir: zaključni račun Agencije za proračunski leti 2020 in 2021. Podatke o uslužbencih je zagotovila 
Agencija. 

                                                             
178 Uredba (EU) 2016/794 o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, 

odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol). 

179 Sklep Sveta z dne 6. aprila 2009 o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Europol). 

180 Več informacij o vlogi in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: 
www.europol.europa.eu. 

183

210

Proračun (v milijonih EUR)*

884

979

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0794&qid=1652358909413
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=celex%3A32009D0371
http://www.europol.europa.eu/
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Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj (Europol) 

 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.33.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredna 
preizkušanja transakcij in oceno ključnih elementov nadzornih in kontrolnih sistemov 
posamezne agencije. To dopolnjujejo dokazi, ki izhajajo iz dela drugih revizorjev, ter analiza 
informacij, ki jih je zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

3.33.3. Za opis podlage za mnenje Sodišča, odgovornosti poslovodstva Agencije in 
odgovornih za upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 345 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 
3.33.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol), ki ga 
sestavljajo računovodski izkazi181 in poročila o izvrševanju 
proračuna Agencije182 za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2021, 
ter 

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

v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

                                                             
181 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

182 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj (Europol) 

 

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.33.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 
položaj na dan 31. decembra 2021 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 

3.33.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.33.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

3.33.8. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja v zvezi s sistemi upravljanja in kontrol 

3.33.9. Agencija je med letoma 2019 in 2021 ocenila dva primera potencialnega 
nasprotja interesov v zvezi z višjima uslužbencema, ki sta začela opravljati novo službo drugje. 
Sodišče je v enem primeru, ki ga je pregledalo, ugotovilo, da Agencija v nasprotju s členom 16 
kadrovskih predpisov svoje odločitve ni izdala v roku in je tako zadevni osebi dejansko dovolila, 
da se na novo delovno mesto zaposli brez omejitev. 
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Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj (Europol) 

 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

3.33.10. Pregled ukrepov, sprejetih na podlagi opažanj Sodišča iz prejšnjih let, je v 
Prilogi. 
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Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) 

 

Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

Leto Opažanja Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

2018 
Agencija je nepravilno podaljšala trajanje okvirne pogodbe za zagotavljanje 
storitev poslovnih potovanj po njenem izteku in uvedla nove cenovne vidike. 
Europol bi moral okrepiti svoje upravljanje pogodb in predhodne kontrole. 

zaključen 

2019 

Agencija je podaljšala trajanje okvirne pogodbe za zagotavljanje storitev 
poslovnih potovanj s podpisom dveh sprememb te pogodbe po njenem izteku 
leta 2018. To kaže na slabosti pri upravljanju pogodb in predhodnih 
kontrolah. 

zaključen 

2019 

Pogoji javnega razpisa za okvirno pogodbo za pohištvo, dodatke in sorodne 
storitve niso bili dovolj natančno navedeni, zaradi česar je bila ogrožena 
konkurenčnost razpisnega postopka. Agencija bi morala zagotoviti, da so 
razpisni pogoji dovolj dobro premišljeni, da bi se z njimi omogočila poštena in 
uspešna konkurenca, tako da bi se s postopkom za oddajo javnega naročila 
zagotovila največja možna stroškovna učinkovitost. 

ni relevantno 

2020 
Agencija je v 33 % primerih plačila izvršila pozno. V letih 2019, 2018 in 2017 je 
Sodišče odkrilo podobne stopnje zamud. Ta ponavljajoča se slabost pomeni 
tveganje za ugled Agencije. 

se izvaja 
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Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj (Europol) 

 

Odgovor Agencije 
3.33.9. Agencija se je seznanila z opažanjem Sodišča in bo prilagodila svoje postopke za 
obveščanje zadevnega višjega uslužbenca o z njim povezani odločitvi v veljavnih rokih. 
Agencija na podlagi sedanje naknadne presoje zadeve ugotavlja, da organizacija ni bila 
izpostavljena nasprotju interesov v skladu s členom 16 kadrovskih predpisov EU, zato 
omejitve niso bile potrebne.  
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Agencije, ki so financirane iz razdelka 7 

večletnega finančnega okvira – 
Evropska javna uprava 
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Agencija za oskrbo Euratom (ESA) 

 

3.34. Agencija za oskrbo Euratom (ESA) 

Uvod 

3.34.1. Agencija za oskrbo Euratom (v nadaljnjem besedilu: Agencija ali ESA) s sedežem v 
Luxembourgu je bila ustanovljena leta 1958183. Njen statut je bil prenovljen s Sklepom Sveta 
2008/114/ES, Euratom184. Glavna naloga Agencije je, da uporabnikom v EU zagotavlja redno 
dobavo jedrskega materiala, zlasti jedrskih goriv. To počne z upravljanjem skupne dobavne 
politike, ki temelji na načelu enakega dostopa do dobavnih virov. Na sliki 3.34.1 so 
predstavljeni ključni podatki o Agenciji185. 

Slika 3.34.1 – Ključni podatki o Agenciji 

 
* Proračunski zneski temeljijo na skupnih odobritvah plačil, ki so bile na voljo v proračunskem letu. 

** To so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci EU ter napoteni nacionalni strokovnjaki, niso pa 
vključeni agencijski delavci in svetovalci. 

Vir: zaključni račun Agencije za proračunski leti 2020 in 2021. Podatke o uslužbencih je zagotovila 
Agencija. 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.34.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredna 
preizkušanja transakcij in oceno ključnih elementov nadzornih in kontrolnih sistemov 
posamezne agencije. To dopolnjujejo dokazi, ki izhajajo iz dela drugih revizorjev, ter analiza 
informacij, ki jih je zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

3.34.3. Za opis podlage za mnenje Sodišča, odgovornosti poslovodstva Agencije in 
odgovornih za upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 345 je sestavni del mnenja. 

                                                             
183 UL 27, 6.12.1958, str. 534/58. 

184 Sklep Sveta 2008/114/ES, Euratom o določitvi statuta Agencije za oskrbo Euratom. 

185 Več informacij o vlogi in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: 
http://ec.europa.eu/euratom/index.html. 

0,4

0,3

Proračun (v milijonih EUR)*

16

16

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2021
2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:P:1958:027:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0114&qid=1652359252266
http://ec.europa.eu/euratom/index.html


 278 

Agencija za oskrbo Euratom (ESA) 

 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 
3.34.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Agencije za oskrbo Euratom (ESA), ki ga sestavljajo 
računovodski izkazi186 in poročila o izvrševanju proračuna Agencije187 za 
proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2021, ter 

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

v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.34.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 
položaj na dan 31. decembra 2021 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. 

                                                             
186 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

187 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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Agencija za oskrbo Euratom (ESA) 

 

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

Prihodki 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom 

3.34.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.34.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

3.34.8. Pregled ukrepov, sprejetih na podlagi opažanj Sodišča iz prejšnjih let, je v Prilogi. 
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Agencija za oskrbo Euratom (ESA) 

 

Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

Leto Opažanja Sodišča Status popravljalnega ukrepa (zaključen/se 
izvaja/neizveden/ni relevantno) 

2020 

Znesek prenesenih odobritev, za katere so bile prevzete obveznosti, za 
naslov II (upravni odhodki) je bil visok. To ogroža izvrševanje odobritev 
plačil za leto 2021, saj je bila stopnja razveljavitev v predhodnih letih 
visoka. Sodišče priporoča, naj Agencija dodatno izboljša svoje 
proračunsko načrtovanje in cikle izvajanja. 

zaključen 
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Agencija za oskrbo Euratom (ESA) 

 

Odgovor Agencije 
Agencija jemlje na znanje poročilo Sodišča. 
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Agencije, ki se financirajo same 
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Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT) 

 

3.35. Prevajalski center za organe 
Evropske unije (CdT) 

Uvod 

3.35.1. Prevajalski center za organe Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Center ali 
CdT) s sedežem v Luxembourgu je bil ustanovljen z Uredbo Sveta (ES) št. 2965/94188. Naloga 
Centra je organom Evropske unije zagotavljati prevajalske storitve. Na sliki 3.35.1 so 
predstavljeni ključni podatki o Centru189. 

Slika 3.35.1 – Ključni podatki o Centru 

 
* Proračunski zneski temeljijo na skupnih odobritvah plačil, ki so bile na voljo v proračunskem letu. 

** To so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci EU ter napoteni nacionalni strokovnjaki, niso pa 
vključeni agencijski delavci in svetovalci. 

Vir: zaključni račun Centra za proračunski leti 2020 in 2021. Podatke o uslužbencih je zagotovil Center. 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.35.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredna 
preizkušanja transakcij in oceno ključnih elementov nadzornih in kontrolnih sistemov 
posamezne agencije. To dopolnjujejo dokazi, ki izhajajo iz dela drugih revizorjev, ter analiza 
informacij, ki jih je zagotovilo poslovodstvo Centra. 

3.35.3. Za opis podlage za mnenje Sodišča, odgovornosti poslovodstva Centra in 
odgovornih za upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 345 je sestavni del mnenja. 

                                                             
188 Uredba Sveta (ES) št. 2965/94 o ustanovitvi Prevajalskega centra za organe Evropske unije. 

189 Več informacij o vlogi in dejavnostih Centra je na voljo na njegovem spletišču: 
www.cdt.europa.eu. 

50

56

Proračun (v milijonih EUR)*

207

205

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2021
2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:01994R2965-20031001&qid=1657017959407
http://www.cdt.europa.eu/
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Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT) 

 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 
3.35.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Prevajalskega centra za organe Evropske unije (CdT), ki ga 
sestavljajo računovodski izkazi190 in poročila o izvrševanju proračuna Centra191 
za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2021, ter 

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

v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.35.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Centra za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni 
položaj na dan 31. decembra 2021 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo finančno uredbo in računovodskimi 
pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

                                                             
190 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

191 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT) 

 

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

Prihodki 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom 

3.35.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.35.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

3.35.8. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja o zakonitosti in pravilnosti transakcij 

3.35.9. Sodišče je v postopkih Centra za oddajo javnega naročila odkrilo več slabosti. 
Center je v treh primerih – v dveh po postopku s pogajanji z enim samim izvajalcem in v enem s 
tremi izvajalci – sklenil pogodbo brez predhodne objave obvestila o naročilu. V dveh od treh 
primerov je svojo izbiro postopka utemeljil s potrebo po varstvu izključnih pravic, vključno s 
pravicami intelektualne lastnine. V tretjem primeru pa je svojo izbiro postopka utemeljil s 
skrajno nujnostjo. Sodišče je v vseh treh primerih ugotovilo, da utemeljitev Centra ni bila 
zadostna, saj pravice intelektualne lastnine niso bile opredeljene, izjemna nujnost pa ni bila 
izkazana. Zato so pogodbe in z njimi povezana plačila v skupni vrednosti 108 200 EUR 
nepravilni. 

Opažanja v zvezi s sistemi upravljanja in kontrol 

3.35.10. Sodišče je odkrilo slabosti tudi pri dokumentiranju dveh od teh treh 
postopkov. V enem primeru člani komisije za ocenjevanje niso podpisali izjav o odsotnosti 
nasprotja interesov. V drugem primeru pa Center ni sprejel uradne odločitve, da ne bo 
imenoval komisije za ocenjevanje, ni izdal ocenjevalnega poročila ali sklepa o oddaji javnega 
naročila ter ni objavil obvestila o oddaji javnega naročila. 
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Odgovor Centra 
3.35.9. Center se je seznanil z opažanjem in se zavezuje, da bo hitro ukrepal, da bi 
zagotovil spoštovanje veljavnih pravil in predpisov. 

3.35.10. Center se je seznanil z opažanjem in se zavezuje, da bo zagotovil, da bodo 
sprejeti vsi ustrezni ukrepi za njegovo obravnavo. 
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3.36. Urad Skupnosti za rastlinske sorte 
(CPVO) 

Uvod 

3.36.1. Urad Skupnosti za rastlinske sorte (v nadaljnjem besedilu: Urad ali CPVO) s 
sedežem v Angersu je bil ustanovljen z Uredbo Sveta (ES) št. 2100/94192. Njegova glavna naloga 
je registriranje in preučevanje prijav za podelitev pravic industrijske lastnine za rastlinske sorte 
v EU, hkrati pa zagotavlja, da pristojni uradi v državah članicah izvajajo potrebno strokovno 
preskušanje. Na sliki 3.36.1 so predstavljeni ključni podatki o Uradu193. 

Slika 3.36.1 – Ključni podatki o Uradu 

 
* Proračunski zneski temeljijo na skupnih odobritvah plačil, ki so bile na voljo v proračunskem letu. 

** To so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci EU ter napoteni nacionalni strokovnjaki, niso pa 
vključeni agencijski delavci in svetovalci. 

Vir: zaključni račun Urada za proračunski leti 2020 in 2021. Podatke o uslužbencih je zagotovil Urad. 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.36.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredna 
preizkušanja transakcij in oceno ključnih elementov nadzornih in kontrolnih sistemov 
posamezne agencije. To dopolnjujejo dokazi, ki izhajajo iz dela drugih revizorjev, ter analiza 
informacij, ki jih je zagotovilo poslovodstvo Urada. 

3.36.3. Za opis podlage za mnenje Sodišča, odgovornosti poslovodstva Urada in 
odgovornih za upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 345 je sestavni del mnenja. 

                                                             
192 Uredba Sveta (ES) št. 2100/94 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti. 

193 Več informacij o vlogi in dejavnostih Urada je na voljo na njegovem spletišču: 
www.cpvo.europa.eu. 

20

20

Proračun (v milijonih EUR)*

48

49

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A31994R2100&qid=1651577434739
http://www.cpvo.europa.eu/
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Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 
3.36.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Urada Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO), ki ga sestavljajo 
računovodski izkazi194 in poročila o izvrševanju proračuna Urada195 za 
proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2021, ter 

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

v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.36.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Urada za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni 
položaj na dan 31. decembra 2021 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo finančno uredbo in računovodskimi 
pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

                                                             
194 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

195 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 



 289 

Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO) 

 

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

Prihodki 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom 

3.36.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.36.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

3.36.8. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja o zakonitosti in pravilnosti transakcij 

3.36.9. Sodišče je v postopku oddaje javnega naročila za varnostne storitve ugotovilo 
naslednji pomanjkljivosti: 

(a) prag letnega prometa v razpisnih pogojih je bil z 240 000 EUR oz. štirikratnikom 
ocenjene letne vrednosti naročila določen previsoko. To je v nasprotju s točko 19 
Priloge I k finančni uredbi, v skladu s katero minimalni letni promet ne sme 
presegati dvakratnika ocenjene letne vrednosti naročila. En ponudnik je bil 
nepravilno izključen, ker tega praga ni dosegel; 

(b) neki drugi ponudnik, podjetje, ustanovljeno aprila 2019, ni mogel predložiti 
zaključnega računa za zadnji dve leti, da bi dokazal zahtevani letni promet. Komisija 
za ocenjevanje ni sprejela zavarovanja (za kritje tveganja v višini 8 000 000 EUR), ki 
ga je predložil ponudnik, oz. ga ni pozvala, naj svojo finančno zmožnost dokaže kako 
drugače (na primer s predložitvijo poslovnega načrta za leto 2021), kar je v 
nasprotju s členom 167 finančne uredbe. Komisija za ocenjevanje je tega ponudnika 
izključila. 

Sodišče na podlagi navedenega meni, da so bili postopek za oddajo javnega naročila (ki je bil 
zaključen z oddajo naročila v višini 249 604 EUR) in z njim povezana plačila (37 441 EUR v 
letu 2021) nepravilni. 
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Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

3.36.10. Pregled ukrepov, sprejetih na podlagi opažanj Sodišča iz prejšnjih let, je v 
Prilogi. 
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Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

Leto Opažanja Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

2014 Čeprav je Urad začel delovati leta 1995, z državo članico gostiteljico še ni 
bil podpisan sporazum o sedežu. 

se izvaja 

(ni v pristojnosti Urada) 

2016 V skladu z ustanovno uredbo Urada redne zunanje ocene smotrnosti niso 
potrebne. 

se izvaja 

(ni v pristojnosti Urada) 
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Odgovor Agencije 
Urad CPVO se je seznanil z opažanji Računskega sodišča o zakonitosti in 
pravilnosti transakcij in bo to uporabil v prihodnjih postopkih.  
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3.37. Urad Evropske unije za 
intelektualno lastnino (EUIPO) 

Uvod 

3.37.1. Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: Urad ali 
EUIPO) s sedežem v Alicanteju je bil ustanovljen z Uredbo (EU) 2017/1001 Evropskega 
parlamenta in Sveta196. Pristojen je za upravljanje blagovne znamke EU in registriranih 
modelov Skupnosti ter evropsko in mednarodno sodelovanje na področju intelektualne 
lastnine, pa tudi za Evropski opazovalni urad za kršitve pravic intelektualne lastnine. Je 
naslednik Urada za usklajevanje na notranjem trgu (OHIM), ustanovljenega z Uredbo Sveta (ES) 
št. 40/94197. Na sliki 3.37.1 so predstavljeni ključni podatki o Uradu198. 

Slika 3.37.1 – Ključni podatki o Uradu 

 
* Proračunski zneski temeljijo na skupnih odobritvah plačil, ki so bile na voljo v proračunskem letu. 

** To so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci EU ter napoteni nacionalni strokovnjaki, niso pa 
vključeni agencijski delavci in svetovalci. 

Vir: zaključni račun Urada za proračunski leti 2020 in 2021. Podatke o uslužbencih je zagotovil Urad. 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.37.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredna 
preizkušanja transakcij in oceno ključnih elementov nadzornih in kontrolnih sistemov 
posamezne agencije. To dopolnjujejo dokazi, ki izhajajo iz dela drugih revizorjev, ter analiza 
informacij, ki jih je zagotovilo poslovodstvo Urada. 

                                                             
196 Uredba (EU) 2017/1001 o blagovni znamki Evropske unije. 

197 Uredba Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti. 

198 Več informacij o vlogi in dejavnostih Urada je na voljo na njegovem spletišču: 
www.euipo.europa.eu. 

465

534

Proračun (v milijonih EUR)*

1 093

1 166

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A31994R0040&qid=1651592897674
http://www.euipo.europa.eu/


 294 

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) 

 

3.37.3. Za opis podlage za mnenje Sodišča, odgovornosti poslovodstva Urada in 
odgovornih za upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 345 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 
3.37.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), ki ga 
sestavljajo računovodski izkazi199 in poročila o izvrševanju proračuna Urada200 
za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2021, ter 

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

v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.37.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Urada za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni 
položaj na dan 31. decembra 2021 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo finančno uredbo in računovodskimi 
pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

                                                             
199 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

200 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

Prihodki 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom 

3.37.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.37.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

3.37.8. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja o zakonitosti in pravilnosti transakcij 

3.37.9. Sodišče je v svojem revizijskem poročilu za proračunsko leto 2018201 ugotovilo, 
da je bil postopek oddaje javnega naročila za čistilne storitve nepravilen. Zato so bila vsa 
nadaljnja plačila, izvršena na podlagi te okvirne pogodbe, nepravilna. S tem povezana plačila so 
v letu 2021 znašala 1 708 242 EUR. 

Opažanja o upravljanju proračuna 

3.37.10. Urad je leta 2021 spremenil strukturo svojega proračuna, v kateri je plačilo v 
višini 8,5 milijona EUR Evropski šoli v Alicanteju izkazal pod naslovom 4 v zvezi s prispevki k 
politikam EU in ne pod naslovom 1 v zvezi z odhodki za osebe, ki delajo z Uradom, kar je bilo 
praksa v prejšnjih letih. 

To spremembo je utemeljil z navedbo v zaključnem računu, da se financiranje Evropske šole v 
Alicanteju na podlagi obnovljenega sporazuma, sklenjenega leta 2020 v skladu s členom 7 
finančne uredbe Urada, od leta 2021 obravnava kot ločene proračunske postavke v smislu 
člena 10(4) finančne uredbe Urada in se zato financira iz finančnih rezerv Urada. To po mnenju 

                                                             
201 Odstavek 3.34.8 Letnega poročila Sodišča o agencijah EU za proračunsko leto 2018.  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2018/AGENCIES_2018_SL.pdf
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Urada omogoča produktivno mobilizacijo finančnih rezerv, zato se o tem poroča v okviru druge 
kategorije skupaj z drugimi prispevki k politikam EU, ki se financirajo s finančnimi rezervami. 
Vendar Sodišče ugotavlja, da sporazum o financiranju Evropske šole v Alicanteju s strani Urada 
ne izpolnjuje kumulativnih pogojev iz člena 7(1) finančne uredbe Urada, tj. zahteve po uporabi 
posebnega strokovnega znanja Urada in tega, da mora prispevek k financiranju Evropske šole v 
Alicanteju spadati med cilje Urada. 

V zvezi s tem je treba opozoriti tudi, da so v večletnem finančnem okviru EU odhodki za 
financiranje evropskih šol zajeti v istem razdelku kot upravni odhodki institucij, ki vključujejo 
odhodke za uslužbence (npr. razdelek 7 večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 – 
Evropska javna uprava ali razdelek 5 večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 – 
Uprava). 

Zaradi tega in glede na vlogo šole pri izobraževanju otrok uslužbencev Urada ter njen prispevek 
k privabljanju in ohranjanju visokokvalificiranih uslužbencev Urada Sodišče meni, da plačilo 
Urada Evropski šoli ni prispevek k politikam EU, kot je mišljeno glede na vključitev teh 
odhodkov v naslov 4 proračuna Urada. 

Sodišče v bistvu meni, da je sofinanciranje Evropske šole instrument kadrovske politike, 
povezane z dobrim počutjem uslužbencev Urada in njihovih družin. Nova razvrstitev s tem 
povezanih plačil kot prispevka k politikam EU je v nasprotju z naravo odhodkov. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

3.37.11. Pregled ukrepov, sprejetih na podlagi opažanj Sodišča iz prejšnjih let, je v 
Prilogi. 
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Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

Leto Opažanja Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

2018 

Urad je podpisal pogodbo za zagotavljanje storitev čiščenja s 
ponudnikom, ki je predložil nenavadno nizko ponudbo. Postopek za 
oddajo javnega naročila in s tem povezana plačila so nepravilna. Urad bi 
moral dosledno analizirati primere potencialno neobičajnih ponudb in 
tako zagotoviti skladnost s finančno uredbo in pošteno konkurenco. 

se izvaja 

2019 

Urad je objavil razpis prostega delovnega mesta, da bi pripravil rezervni 
seznam projektnih specialistov v svojem oddelku za odnose s strankami. 
V razpisu za prosto delovno mesto sta bila določena dva različna profila 
kandidatov, ki naj bi se ocenila ločeno. Med izbirnim postopkom pa so se 
vsi kandidati ocenili glede na vsa izbirna merila, zaradi česar so imeli 
prednost kandidati z obema profiloma. 

Poleg tega je izbirna komisija v istem postopku namesto kandidata, ki ni 
sprejel vabila na razgovor, povabila drugega kandidata, ki ni dosegel 
vnaprej določenega najnižjega potrebnega števila točk. Ostalih 17 
kandidatov je sicer dobilo vsaj enako število točk kot povabljeni kandidat, 
vendar izbirna komisija ni zagotovila dokumentirane utemeljitve, zakaj je 
kandidata, ki je bil že zaposlen na Uradu, povabila na razgovor. 

Izbirni postopek je bil zato nepravilen, saj so te slabosti spodkopavale 
načeli preglednosti in enake obravnave kandidatov. 

se izvaja 
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Leto Opažanja Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

2019 

Urad uslužbencem, ki delajo na področjih infrastrukture, plačuje dodatek 
za stalno pripravljenost. Ker je aktivacija načrta neprekinjenega 
poslovanja zelo izjemna, Sodišče meni, da ni potrjene potrebe za izplačilo 
dodatka za stalno pripravljenost višjemu vodstvu Urada. To je v skladu s 
prakso v institucijah EU. Poleg tega bi moral Urad izboljšati preglede, ki 
jih izvaja v zvezi s stalno pripravljenostjo, da bi preprečil nepravilna 
plačila. 

ni relevantno 

2019 

Odbor za proračun je novembra 2018 odobril nakup zemljišča 
za 4 700 000 EUR. Urad ni zagotovil nadaljnjih dokazov za utemeljitev 
dolgoročne potrebe po večjih prostorih. zato meni, da nakup zemljišča ni 
bil produktivna uporaba proračunskega presežka Urada in da se je z njim 
nasprotovalo načelu dobrega finančnega poslovodenja. 

ni relevantno 

2019 

Sodišče opozarja, da je v Mnenju št. 1/2019 o finančni uredbi Urada 
prišlo do zaključka, da se proračunski presežki Urada ne uporabljajo 
produktivno niti na ravni Urada niti na ravni Evropske unije ter da bi 
moral Urad skupaj z Evropsko komisijo preučiti npr. možnost uporabe 
proračunskih presežkov za financiranje finančnih instrumentov, s 
katerimi se podpirajo raziskovalne in inovacijske dejavnosti in rast 
evropskih podjetij. 

zaključen 
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Odgovor Urada 
3.37.9. Kot je navedeno v odgovoru Urada, vključenem v revizijsko poročilo za leto 2018, 
je Urad pri obravnavi ponudbe, ki bi se lahko zdela neobičajno nizka, upošteval vse 
ukrepe, predvidene v finančni uredbi. Zato se ne strinja z izjavo Sodišča, da je ponujanje 
storitve (ki je izjemne narave in se le redko uporablja) po znižani ceni nepoštena praksa 
in da daje nepošteno konkurenčno prednost pred drugimi konkurenti. 

Urad ni navedel razlogov za predčasno prekinitev pogodbe, zato je ta veljala do izteka 
njene veljavnosti marca 2022. 

3.37.10. Poročanje o prispevku Urada za Evropsko šolo v Alicanteju na podlagi naslova 4 
proračuna je bilo izvedeno leta 2021 zaradi podaljšanja sporazuma s Komisijo in 
Evropsko šolo, ki je začel veljati konec leta 2020, ter da bi zagotovili upoštevanje novih 
določb njegove revidirane finančne uredbe (ki je začela veljati leta 2019), zlasti členom 
10(4), ki med drugim določa, da „kadar Urad izvaja sporazume, sklenjene v skladu s 
členom 7 navedene uredbe (sporazumi o prispevkih, sporazumi o nepovratnih sredstvih 
in okvirna finančna partnerstva), mora imeti posebne proračunske vrstice za prihodke in 
odhodke“, in da bi proračunski presežek uporabili produktivno, s čimer bi bistveno 
ublažili pritisk na proračun EU. 

Glede na navedeno je Urad menil, da je primerno, da v proračunu posebej poroča o 
sofinanciranju dopolnilnega prispevka, ki bi ga Evropska komisija v skladu s členom 25 
Konvencije o statutu evropskih šol z dne 21. junija 1994 še naprej plačevala iz proračuna 
EU, če z Uradom ne bi bil sklenjen sporazum o prispevkih. 

Poleg tega meni, da sporazum, ki je časovno omejen in se lahko podaljša le z odobritvijo 
vodstvenih organov Urada, ne pomeni njegovih ponavljajočih se upravnih odhodkov, 
zlasti ker zakonodajalec te vrste odhodkov ni vključil med naloge ali druge obveznosti 
Urada. 

To je bilo pregledno predstavljeno vsem deležnikom, ki so sodelovali pri sprejetju 
proračuna Urada in delovnega programa, vključno s predstavniki Evropske komisije. 

Poleg tega je bilo v skladu s finančno uredbo Urada pred sprejetjem delovnega programa 
izvedeno uradno posvetovanje z Evropsko komisijo, v okviru katerega se ni podvomilo v 
njegov značaj dobrega poslovodenja. Poleg tega je v predlogu enotnega programskega 
dokumenta izrecno določeno, da agencije z Evropsko komisijo sklenejo sporazume o 
prispevkih za evropske šole. 
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Uradovo sofinanciranje Evropske šole poteka v obliki tristranskega sporazuma, ki je bil 
nazadnje podaljšan leta 2020 za obdobje petih let. S tem sporazumom je Urad dopolnilni 
prispevek še naprej plačeval z lastnimi finančnimi sredstvi. 

Končni upravičenec sporazuma, sklenjenega med Komisijo, Uradom in Evropsko šolo, je 
Komisija, saj je ta glede na prispevek Urada zmanjšala svoje financiranje Evropski šoli. 

Urad meni, da bi bilo poročanje o sofinanciranju Evropske šole v Alicanteju kot stroških, 
povezanih z uslužbenci, v okviru operativnega proračuna v nasprotju z zahtevami („mora 
imeti posebne proračunske vrstice“) člena 10(4) finančne uredbe. 

Ker se odhodki v zvezi s prispevkom nanašajo na sporazum, ki so ga na podlagi člena 7 
podpisali Urad, Komisija in Evropska šola, Urad meni, da uporaba presežka za 
financiranje prispevka in njegove razčlenitve v naslovu 4 ni le zakonita, ampak tudi 
legitimna. 

Zato meni, da prispevek za Evropsko šolo ne ustreza ponavljajočim se upravnim 
odhodkom Urada, saj je sporazum časovno omejen, poleg tega pa razen sporazuma ni 
nobenega drugega pravnega instrumenta, ki bi od Urada zahteval plačilo prispevka 
(pogodbena narava). 

Urad bo kljub temu upošteval opažanje Sodišča skupaj z deležniki, vključenimi v pripravo 
prihodnjih proračunov. 
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3.38. Enotni odbor za reševanje (SRB) 

Uvod 

3.38.1. Enotni odbor za reševanje (v nadaljnjem besedilu: Odbor ali SRB) s sedežem v 
Bruslju je bil ustanovljen z Uredbo (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o 
enotnem mehanizmu za reševanje (uredba o enotnem mehanizmu za reševanje)202. Naloga 
Odbora je zagotoviti, da se lahko kreditne institucije in nekatera investicijska podjetja (v 
nadaljnjem besedilu: kreditne institucije), ki propadajo ali bodo verjetno propadle, urejeno 
rešujejo s čim manjšim učinkom na realni sektor in javne finance sodelujočih držav članic 
bančne unije. SRB je odgovoren za upravljanje enotnega sklada za reševanje, ki je bil 
ustanovljen z uredbo o enotnem mehanizmu za reševanje in ki je namenjen podpori temu 
mehanizmu. 

3.38.2. SRB ima svoj proračun, ki ni del proračuna EU. Prispevki se zbirajo od kreditnih 
institucij, ki so ustanovljene v državah članicah, ki sodelujejo v bančni uniji. Na sliki 3.38.1 so 
predstavljeni ključni podatki o Odboru203. 

                                                             
202 Uredba (EU) št. 806/2014 o določitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje 

kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za 
reševanje in enotnega sklada za reševanje ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010. 

203 Več informacij o vlogi in dejavnostih Odbora je na voljo na njegovem spletišču: 
https://www.srb.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2014%3A225%3ATOC&toc=OJ%3AC%3A2018%3A152%3AFULL
https://www.srb.europa.eu/


 302 

Enotni odbor za reševanje (SRB) 

 

Slika 3.38.1 – Ključni podatki o Odboru 

 
* Proračunski zneski temeljijo na skupnih odobritvah plačil, ki so bile na voljo v proračunskem letu. 

** To so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci EU ter napoteni nacionalni strokovnjaki, niso pa 
vključeni agencijski delavci in svetovalci. 

Vir: zaključni račun Odbora za proračunski leti 2020 in 2021. Podatke o uslužbencih je zagotovil Odbor. 

Enotni sklad za reševanje se bo postopno vzpostavljal v obdobju med letoma 2016 in 2023 ter 
naj bi do 31. decembra 2023 dosegel ciljno raven v višini vsaj 1 % zneska kritih vlog vseh 
kreditnih institucij znotraj evropske bančne unije. 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.38.3. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredna 
preizkušanja transakcij in oceno ključnih elementov nadzornih in kontrolnih sistemov 
posamezne agencije. To dopolnjujejo dokazi, ki izhajajo iz dela drugih revizorjev, ter analiza 
informacij, ki jih je zagotovilo poslovodstvo Odbora. 

3.38.4. Za opis podlage za mnenje Sodišča, odgovornosti poslovodstva Odbora in 
odgovornih za upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 345 je sestavni del mnenja. 

37 988

47 489
Proračun (v milijonih EUR)*

397

399

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2021
2020

122

37 866

122

47 367

Del I
(upravni proračun Odbora)

Del II
(proračun sklada in rezerva)
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Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 
3.38.5. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Enotnega odbora za reševanje (SRB), ki ga sestavljajo 
računovodski izkazi204 in poročila o izvrševanju proračuna Odbora205 za 
proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2021, ter 

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

v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.38.6. Po mnenju Sodišča zaključni račun Odbora za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni 
položaj na dan 31. decembra 2021 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo finančno uredbo in računovodskimi 
pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

Poudarjena zadeva 

3.38.7. Sodišče opozarja na pojasnilo št. 8.L v zvezi z razkritji o pritožbah in sodnih 
zadevah v zaključnem računu Odbora, v katerem so opisane upravne pritožbe in sodni 
postopki med nekaterimi kreditnimi institucijami in nacionalnimi organi za reševanje ter 
Odborom v zvezi s prehodnimi prispevki in drugi sodni postopki proti Odboru na 
Splošnem sodišču in Sodišču Evropske unije. 

                                                             
204 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

205 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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Odbor meni, da bo za zaključitev nekaterih nerešenih zadev verjetno potreben odtok 
gospodarskih virov. Zato je tveganje, povezano s temi zadevami, pripoznano kot 
rezervacija v višini 242 750 EUR, kar ustreza sodnim stroškom pravnega zastopanja 
nasprotne stranke (v pojasnilu 7.F). Odbor meni, da za zaključitev drugih zadev odtok 
gospodarskih virov ni verjeten. Zato z njimi povezano tveganje ni pripoznano kot 
rezervacija v izkazu finančnega položaja. Njihov morebitni vpliv na računovodske izkaze 
SRB za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2021 (zlasti na pogojne 
obveznosti, rezervacije in obveznosti), je predmet posebne letne revizije, kot je določeno 
v členu 92(4) uredbe o enotnem mehanizmu za reševanje. 

3.38.8. Sodišče opozarja na pojasnilo 8.S v zvezi z dogodki po obdobju poročanja iz 
zaključnega računa Obora, v katerem so opisani poznejši dogodki reševanja banke 
Sberbank AG ter učinek ruske vojne agresije proti Ukrajini na dejavnosti Odbora in njegov 
portfelj naložb. 

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

Prihodki 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom 

3.38.9. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Poudarjena zadeva 

3.38.10. Sodišče ugotavlja, da razdelek o poudarjeni zadevi v zvezi z zanesljivostjo 
zaključnega računa (odstavek 3.38.7) v celoti velja tudi za zakonitost in pravilnost 
prihodkov. 

Druga zadeva 

3.38.11. Ne da bi bilo zato vprašljivo zgoraj navedeno mnenje, Sodišče poudarja, 
da se prispevki v Sklad izračunajo na podlagi informacij, ki jih Odboru posredujejo 
kreditne institucije (in nekatera investicijska podjetja). Revizija prihodkov Odbora, ki jo je 
opravilo Sodišče, je temeljila na teh informacijah, vendar Sodišče ni preverjalo njihove 
zanesljivosti. V uredbi o enotnem mehanizmu za reševanje ni določeno, da je za 
zagotovitev zanesljivosti informacij treba vzpostaviti celovit in usklajen okvir kontrole. 
Odbor pa vseeno opravlja preglede skladnosti in analitične preglede informacij ter 
nekatere naknadne preglede na ravni kreditnih institucij. Sodišče je ugotovilo tudi, da so 
za subjekte, ki so del skupine iz člena 7(2)(a) uredbe o enotnem mehanizmu za reševanje, 
od leta 2022 obvezni dogovorjeni postopki s strani revizorjev. Odbor ne sme objaviti 
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podrobnosti o prispevkih, izračunanih na podlagi ocene tveganja, za vsako kreditno 
institucijo, saj so podrobnosti medsebojno povezane in vključujejo zaupne informacije o 
drugih kreditnih institucijah. Čeprav to lahko vpliva na transparentnost teh izračunov, je 
Sodišče Evropske unije menilo, da je treba obveznost Odbora, da obrazloži svoje odločitve 
o predhodnih prispevkih, uravnotežiti z načelom varstva poslovnih skrivnosti. Razsodilo 
je206, da „Delegirana uredba 2015/63 nikakor ne ovira možnosti, da [Odbor] v zbirni in 
anonimizirani obliki razkrije zadostne informacije, na podlagi katerih lahko institucija 
razume, kako je bil njen posamični položaj upoštevan pri izračunu njenega predhodnega 
prispevka k [enotnemu skladu za reševanje bank] glede na položaj vseh drugih zadevnih 
institucij”. Sodišče je ugotovilo, da je Odbor za izračun prispevkov za leto 2021 organiziral 
fazo posvetovanja za zadevne institucije, da bi lahko izrekle pripombe o katerem koli 
vidiku izračuna. Pri tem posvetovanju so bile institucijam sporočene skupne podatkovne 
točke iz izračuna prispevkov. Institucije so na podlagi tega ter podatkov iz svojih obrazcev 
za poročanje lahko simulirale izračun predhodnega prispevka za leto 2021. S tem novim 
korakom v procesu izračuna prispevkov se je povečala transparentnost Odbora v odnosu 
do institucij. Takšna faza posvetovanja je bila organizirana tudi za izračun prispevkov za 
leto 2022.  

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.38.12. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se 
je končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

3.38.13. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja v zvezi s sistemi upravljanja in kontrol 

3.38.14. Sodišče je v dveh revidiranih postopkih zaposlovanja odkrilo nekatere 
pomanjkljivosti, zaradi katerih bi lahko bilo ogroženo načelo transparentnosti. 

(a) Izbirna komisija se je v enem od teh postopkov kljub prvotni odločitvi, da na 
rezervni seznam uvrsti največ pet kandidatov, po oceni kandidatov odločila, da 
število kandidatov poveča na osem. 

(b) Sodišče ni odkrilo neposredne povezave med nekaterimi splošnimi kompetencami, 
navedenimi v razpisu prostega delovnega mesta, in dogovorjenimi vprašanji za 
razgovore, ustnimi predstavitvami in pisnimi preizkusi. 

                                                             
206 Sodba z dne 15. julija 2021, Komisija/Landesbank Baden-Württemberg in SRB (C-584/20 P in 

C-621/20 P), odstavka 120 in 139. 
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Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

3.38.15. Pregled ukrepov, sprejetih na podlagi opažanj Sodišča iz prejšnjih let, je v 
Prilogi. 
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Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

Leto Opažanja Sodišča Status popravljalnega ukrepa (zaključen/se 
izvaja/neizveden/ni relevantno) 

2020 

Odbor ni ocenil, ali ima izvajalec storitev sporazuma o upravljanju naložb 
z eno od nacionalnih centralnih bank Eurosistema za zunanje izvajanje 
operativnih vidikov naložbenega procesa enotnega sklada za reševanje 
ter skrbniškega sporazuma o varovanju sredstev, upravljanju likvidnosti 
ter nalogah usklajevanja in nadzora upravljanih sredstev vzpostavljene 
ustrezne in uspešne organizacijske in upravne ureditve za ublažitev 
morebitnega nasprotja interesov, ki bi lahko nastalo zaradi prevzema 
vloge tako upravljavca naložb kot skrbnika. 

se izvaja 

2020 

Na podlagi procesa SRB za upravljanje tveganj je mogoče le omejeno 
opravljati neodvisno spremljanje naložbenega portfelja enotnega sklada 
za reševanje. Prva omejitev je, da proces ni avtomatiziran. Druga 
omejitev je, da se v procesu opira na poročila in analize posamezne 
nacionalne centralne banke in enote SRB za trgovanje. 

se izvaja 
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Odgovor odbora SRB 
3.38.11 Letni predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje se izračunajo na podlagi 
informacij, ki jih odboru posredujejo kreditne institucije in nekatera investicijska 
podjetja. Čeprav uredba o enotnem mehanizmu za reševanje ne zagotavlja celovitega in 
usklajenega okvira kontrole za zagotovitev zanesljivosti informacij, si enotni sklad za 
reševanje prizadeva, kolikor je le mogoče, to težavo odpraviti. Prejeti podatki se 
preverijo in primerjajo s podatki, ki so jih v prejšnjem letu posredovale institucije, ter 
tudi s podatki v podatkovni zbirki ECB. Na portalu za zbiranje podatkov se izvajajo 
validacijska pravila, od pomembnih institucij pa se zbirajo dodatna zagotovila v obliki 
poročila o dogovorjenih postopkih. Če se ugotovijo odstopanja, se nanje opozori 
nacionalne organe za reševanje, ter se jih pozove, da zagotovijo ustrezna pojasnila, kar 
je v prejšnjih ciklih znatno izboljšalo kakovost podatkov. Poleg ukrepov za predhodno 
preverjanje podatkov, ki jih Enotni odbor za reševanje že izvaja, se naknadni pregledi 
izvajajo v obliki dokumentacijskih pregledov, da se zberejo dodatni dokazi o zanesljivosti 
podatkov. 

3.38.14.a Enotni odbor za reševanje se je seznani z ugotovitvijo in bo dokumentiral 
razloge za kakršne koli spremembe vnaprej določenega števila kandidatov, ki bodo 
uvrščeni na končni rezervni seznam. 

3.38.14.b Enotni odbor za reševanje se je seznanil z opažanjem in dodal dodaten 
notranji dokument, da bi izrecno prikazal kompetence v obstoječih ocenjevalnih 
dokumentih (vprašanjih za razgovore, ustni predstavitvi in pisnem preizkusu). 
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3.39. Izvajalska agencija za potrošnike, 
zdravje, kmetijstvo in hrano (Chafea) 

Uvod 

3.39.1. Med ustanovitvijo 1. januarja 2005 in zaprtjem 31. marca 2021 je imela Izvajalska 
agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (v nadaljnjem besedilu: Agencija ali Chafea) 
sedež v Luxembourgu. Njene naloge so 1. aprila 2021 prevzele Izvajalska agencija Evropskega 
sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja (EISMEA), Evropska izvajalska agencija za 
raziskave (REA) ter novoustanovljena Evropska izvajalska agencija za zdravje in digitalno 
tehnologijo (HaDEA)207. Slednja je prevzela tudi vsa preostala sredstva in obveznosti Agencije. 
Na sliki 3.39.1 so predstavljeni ključni podatki o Agenciji208. 

Slika 3.39.1 – Ključni podatki o Agenciji 

 
* Proračunski zneski temeljijo na skupnih odobritvah plačil, ki so bile na voljo v proračunskem letu. 

** To so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci EU ter napoteni nacionalni strokovnjaki, niso pa 
vključeni agencijski delavci in svetovalci. 

Vir: zaključni račun Agencije za proračunski leti 2020 in 2021. Podatke o uslužbencih je zagotovila 
Agencija. 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.39.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredna 
preizkušanja transakcij in oceno ključnih elementov nadzornih in kontrolnih sistemov 
posamezne agencije. To dopolnjujejo dokazi, ki izhajajo iz dela drugih revizorjev, ter analiza 
informacij, ki jih je zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

                                                             
207 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/173 o izvajalskih agencijah. 

208 Več informacij o vlogi in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: 
http://ec.europa.eu/chafea. 

13

12

Proračun (v milijonih EUR)*

75

76

Število uslužbencev
(na dan 31. marca)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
http://ec.europa.eu/chafea/
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Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (Chafea) 

 

3.39.3. Za opis podlage za mnenje Sodišča, odgovornosti poslovodstva Agencije in 
odgovornih za upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 345 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 
3.39.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano 
(Chafea), ki ga sestavljajo računovodski izkazi209 in poročila o izvrševanju 
proračuna Agencije210 za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2021, ter 

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

v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.39.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za obdobje od 1. januarja do 
31. marca 2021 v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni položaj na 
dan 31. marca 2021 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. 

                                                             
209 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

210 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (Chafea) 

 

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

Prihodki 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom 

3.39.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za obdobje od 
1. januarja do 31. marca 2021, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.39.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za obdobje od 
1. januarja do 31. marca 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

3.39.8. Pregled ukrepov, sprejetih na podlagi opažanj Sodišča iz prejšnjih let, je v Prilogi. 
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Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (Chafea) 

 

Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

Leto Opažanja Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

2019 

V skladu s sporočilom Komisiji C(2020)2880/1 z dne 29. aprila 2020 o 
prenosu nalog izvrševanja za programe EU za obdobje 2021–2027 na 
izvajalske agencije bodo naloge agencije Chafea prenesene na druge 
agencije EU, ki so vključene v konsolidacijo. V času revizije za 
proračunsko leto 2019 pogojnih obveznosti, ki izhajajo iz tega prenosa, ni 
bilo mogoče zanesljivo oceniti. 

zaključen 
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Odgovor Agencije 
Agencija jemlje na znanje poročilo Sodišča. 
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Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA) 

 

3.40. Evropska izvajalska agencija za 
podnebje, infrastrukturo in okolje 
(CINEA) 

Uvod 

3.40.1. Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (v nadaljnjem 
besedilu: Agencija ali CINEA) s sedežem v Bruslju je bila ustanovljena z Izvedbenim sklepom 
Komisije (EU) 2021/173211, ki se uporablja od 1. aprila 2021 do 31. decembra 2028. Poslanstvo 
Agencije je podpirati deležnike pri uresničevanju evropskega zelenega dogovora, poleg tega pa 
izvaja dele različnih programov EU, ki so v glavnem povezani z okoljsko in podnebno politiko. 
Agencija je naslednica Izvajalske agencije za inovacije in omrežja (INEA), ustanovljene z 
Izvedbenim sklepom Komisije 2013/801/EU212, ki je delovala od 1. januarja 2014 do 
31. marca 2021. Na sliki 3.40.1 so predstavljeni ključni podatki o Agenciji213. 

Slika 3.40.1 – Ključni podatki o Agenciji 

 
* Proračunski zneski temeljijo na skupnih odobritvah plačil, ki so bile na voljo v proračunskem letu. 

** To so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci EU ter napoteni nacionalni strokovnjaki, niso pa 
vključeni agencijski delavci in svetovalci. 

Vir: zaključni račun Agencije za proračunski leti 2020 in 2021. Podatke o uslužbencih je zagotovila 
Agencija. 

Povečanje proračuna in števila uslužbencev je mogoče pojasniti s razširitvijo mandata Agencije 
v letu 2021. 

                                                             
211 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/173 o ustanovitvi Evropske izvajalske agencije za 

podnebje, infrastrukturo in okolje. 

212 2013/801/EU:Izvedbeni sklep Komisije o ustanovitvi Izvajalske agencije za inovacije in 
omrežja. 

213 Več informacij o vlogi in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: 
https://cinea.ec.europa.eu/index_en. 

32

47

Proračun (v milijonih EUR)*

313

474

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173&qid=1652360395147
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0801&qid=1652360505335
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0801&qid=1652360505335
https://cinea.ec.europa.eu/index_en
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Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA) 

 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.40.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredna 
preizkušanja transakcij in oceno ključnih elementov nadzornih in kontrolnih sistemov 
posamezne agencije. To dopolnjujejo dokazi, ki izhajajo iz dela drugih revizorjev, ter analiza 
informacij, ki jih je zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

3.40.3. Za opis podlage za mnenje Sodišča, odgovornosti poslovodstva Agencije in 
odgovornih za upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 345 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 
3.40.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Evropske izvajalske agencije za podnebje, infrastrukturo in 
okolje (CINEA), ki ga sestavljajo računovodski izkazi214 in poročila o izvrševanju 
proračuna Agencije215 za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2021, 
ter 

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

v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.40.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 

                                                             
214 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

215 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA) 

 

položaj na dan 31. decembra 2021 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 

3.40.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.40.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 
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Odgovor Agencije 
Agencija jemlje na znanje poročilo Sodišča. 
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Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo (EACEA) 

 

3.41. Evropska izvajalska agencija za 
izobraževanje in kulturo (EACEA) 

Uvod 

3.41.1. Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo (v nadaljnjem besedilu: 
Agencija ali EACEA) s sedežem v Bruslju je bila ustanovljena z Izvedbenim sklepom Komisije 
(EU) 2021/173216, ki se uporablja od 1. aprila 2021 do 31. decembra 2028. Agencija se še 
naprej osredotoča na izobraževalne in ustvarjalne dejavnosti ter na projekte, povezane z 
državljani EU. Je naslednica Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in 
kulturo (EACEA), ustanovljene s Sklepom Komisije 2013/776/EU217, ki je delovala od 
1. januarja 2014 do 31. marca 2021. Na sliki 3.41.1 so predstavljeni ključni podatki o 
Agenciji218. 

Slika 3.41.1 – Ključni podatki o Agenciji 

 
* Proračunski zneski temeljijo na skupnih odobritvah plačil, ki so bile na voljo v proračunskem letu. 

** To so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci EU ter napoteni nacionalni strokovnjaki, niso pa 
vključeni agencijski delavci in svetovalci. 

Vir: zaključni račun Agencije za proračunski leti 2020 in 2021. Podatke o uslužbencih je zagotovila 
Agencija. 

                                                             
216 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/173 o ustanovitvi Evropske izvajalske agencije za 

podnebje, infrastrukturo in okolje, Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno 
tehnologijo, Evropske izvajalske agencije za raziskave, Izvajalske agencije Evropskega sveta 
za inovacije ter za mala in srednja podjetja, Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega 
sveta in Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo.  

217 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2013/776 o ustanovitvi Izvajalske agencije za izobraževanje, 
avdiovizualno področje in kulturo. 

218 Več informacij o vlogi in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: 
www.eacea.europa.eu. 

56

58

Proračun (v milijonih EUR)*

432

454

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0776&qid=1652360730312
http://www.eacea.europa.eu/
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Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo (EACEA) 

 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.41.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredna 
preizkušanja transakcij in oceno ključnih elementov nadzornih in kontrolnih sistemov 
posamezne agencije. To dopolnjujejo dokazi, ki izhajajo iz dela drugih revizorjev, ter analiza 
informacij, ki jih je zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

3.41.3. Za opis podlage za mnenje Sodišča, odgovornosti poslovodstva Agencije in 
odgovornih za upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 345 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 
3.41.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo 
(EACEA), ki ga sestavljajo računovodski izkazi219 in poročila o izvrševanju 
proračuna Agencije220 za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2021, 
ter 

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

v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.41.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 

                                                             
219 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

220 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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položaj na dan 31. decembra 2021 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 

3.41.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.41.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

3.41.8. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja o upravljanju proračuna 

3.41.9. Sodišče je ugotovilo, da je Agencija v leto 2022 prenesla 6,36 milijona EUR (12 %) 
odobritev za leto 2021. Od tega zneska se je 2,6 milijona EUR (29 %) nanašalo na upravne 
odhodke (naslov II), 2,7 milijona EUR (54 %) pa na odhodke iz poslovanja (naslov III). Visoke 
stopnje prenosov so v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti in kažejo na strukturne 
probleme pri izvrševanju proračuna. 

Od odobritev iz naslova II, prenesenih v leto 2022, jih je Agencija 938 tisoč EUR utemeljila z 
visokimi inflacijskimi pričakovanji. Vendar bi bilo treba take premisleke upoštevati pri 
načrtovanju proračuna Agencije, pri njegovem izvajanju pa proračunsko načelo enoletnosti. 
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Odgovor Agencije 
Agencija jemlje na znanje poročilo Sodišča. 
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Izvajalska agencija Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja (EISMEA) 

 

3.42. Izvajalska agencija Evropskega 
sveta za inovacije ter za mala in srednja 
podjetja (EISMEA) 

Uvod 

3.42.1. Izvajalska agencija Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja 
(v nadaljnjem besedilu: Agencija ali EISMEA) s sedežem v Bruslju je bila ustanovljena z 
Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2021/173221, ki se uporablja od 1. aprila 2021 do 
31. decembra 2028. Njena naloga je okrepiti položaj EU kot vodilne v svetu na področju 
raziskav in inovacij z zagotavljanjem podpore evropskim inovatorjem, raziskovalcem, 
podjetjem in potrošnikom. Agencija je naslednica Izvajalske agencije za mala in srednja 
podjetja (EASME), ki je delovala od 1. januarja 2014 do 31. marca 2021. Na sliki 3.42.1 so 
predstavljeni ključni podatki o Agenciji222. 

Slika 3.42.1 – Ključni podatki o Agenciji 

 
* Proračunski zneski temeljijo na skupnih odobritvah plačil, ki so bile na voljo v proračunskem letu. 

** To so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci EU ter napoteni nacionalni strokovnjaki, niso pa 
vključeni agencijski delavci in svetovalci. 

Vir: zaključni račun Agencije za proračunski leti 2020 in 2021. Podatke o uslužbencih je zagotovila 
Agencija. 

Razlike v številu uslužbencev med letoma 2021 in 2020 so posledica novega mandata Agencije, 
ki se razlikuje od mandata agencije EASME. 

                                                             
221 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/173 o ustanovitvi Izvajalske agencije Evropskega sveta 

za inovacije ter za mala in srednja podjetja. 

222 Več informacij o vlogi in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: 
https://eismea.ec.europa.eu/index_en. 

54

48

Proračun (v milijonih EUR)*

485

370

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
https://eismea.ec.europa.eu/index_en
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Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.42.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredna 
preizkušanja transakcij in oceno ključnih elementov nadzornih in kontrolnih sistemov 
posamezne agencije. To dopolnjujejo dokazi, ki izhajajo iz dela drugih revizorjev, ter analiza 
informacij, ki jih je zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

3.42.3. Za opis podlage za mnenje Sodišča, odgovornosti poslovodstva Agencije in 
odgovornih za upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 345 je sestavni del mnenja. 

Mnenje 
3.42.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Izvajalske agencije Evropskega sveta za inovacije ter za mala in 
srednja podjetja (EISMEA), ki ga sestavljajo računovodski izkazi223 in poročila o 
izvrševanju proračuna Agencije224 za proračunsko leto, ki se je končalo 
31. decembra 2021, ter 

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

v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.42.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 
položaj na dan 31. decembra 2021 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. 

                                                             
223 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

224 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

Prihodki 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom 

3.42.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.42.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

3.42.8. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja v zvezi s sistemi upravljanja in kontrol 

3.42.9. Maja 2020 je predhodnica Agencije, tj. agencija EASME, začela 
medinstitucionalni postopek oddaje javnega naročila za komunikacijske storitve in storitve 
organizacije dogodkov v skupnem ocenjenem znesku 130 milijonov EUR, ki je temeljil na 
ocenah sodelujočih institucij. Agencije EASME je svoj delež v javnem naročilu sprva ocenila na 
30 milijonov EUR in to ustrezno utemeljila. Vendar so nekatere sodelujoče institucije pred 
začetkom postopka oddaje javnega naročila svoje prvotne ocene znižale, zato je bila skupna 
ocena za 22 milijonov EUR nižja. Agencija EASME prvotne ocene svojih potreb sicer ni 
spremenila, vendar pa je bil njen delež vrednosti naročila naknadno povečan na 
52 milijonov EUR. Ta znesek je namreč vključeval tudi rezervo v višini 22 milijonov EUR, da bi se 
ohranil prvotni ocenjeni proračun v višini 130 milijonov EUR za celotno medinstitucionalno 
okvirno pogodbo. To je v nasprotju s točko 34 Priloge I k finančni uredbi. 

3.42.10. Agencija je leta 2021 v svoj register izjem in primerov neskladnosti vpisala več 
vnosov v zvezi z upravljanjem pogodb. Na primer, storitve so bile opravljene pred podpisom 
pogodbe, neko naročilo pa je bilo spremenjeno brez veljavnih proračunskih ali pravnih 
obveznosti. Sodišče je v letu 2020 opazilo podobne težave tudi pri predhodnici Agencije 
(agenciji EASME). Ti ponavljajoči se primeri neskladnosti med izvajanjem naročil kažejo na 
slabost notranjih kontrol Agencije. Zaradi tega bi lahko bila Agencija izpostavljena finančnim in 
pravnim tveganjem ter tveganjem za ugled. 
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Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

3.42.11. Pregled ukrepov, sprejetih na podlagi opažanj Sodišča iz prejšnjih let, je v 
Prilogi. 
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Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

Leto Opažanja Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

2019 

EASME je podpisala pravno obveznost, ne da bi za to vzpostavila 
ustrezno proračunsko obveznost. Zato je plačilo v vrednosti 10 435 EUR, 
ki je bilo na podlagi te pogodbe izvršeno leta 2019, nepravilno. Ta primer 
neskladnosti ni bil evidentiran v registru izjem, Agencija pa ga ni nadalje 
spremljala. V podobnih okoliščinah je prišlo še do štirih takih primerov. 
Opis teh dodatnih napak pa je bil evidentiran v registru izjem. To vzbuja 
specifične pomisleke v zvezi s tveganjem nepravilnosti v upravljanju 
obveznosti Agencije. 

se izvaja 

2019 

Agencija je izvedla postopek zaposlovanja, v katerem eden od članov 
izbirne komisije ni bil uradno imenovan in ni podpisal izjave o zaupnosti 
ali odsotnosti nasprotja interesov, čeprav se to zahteva v skladu s 
kadrovskimi predpisi. Zato je bila Agencija izpostavljena tveganju, da 
potencialno nasprotje interesov ni bilo ugotovljeno. 

zaključen 

2020 

Agencija EASME je na podlagi okvirne pogodbe plačala nakup licence za 
programsko opremo in storitev vzdrževanja, in sicer za pridobitev licenc 
za programsko opremo in opravljanje storitev IT, ne da bi opravila 
notranje kontrole, s katerimi bi se prepričala, ali je izvajalec uporabil 
pravilne cene in zaračunal pravilne pribitke. To kaže na šibke predhodne 
notranje kontrole. 

se izvaja 



 328 

Izvajalska agencija Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja (EISMEA) 

 

Odgovor agencije EISMEA 
3.42.9. Ob objavi razpisnega postopka so pogajanja o proračunu EU za obdobje 2021–
2027 še potekala, tako da končni seznam programov in končni zneski še niso bili na 
voljo. Poleg tega se je v času načrtovanja ocene proračuna še vedno pričakovalo, da bo 
agencija EASME v svoj portfelj dodala več programov in se povečala. Zaradi tega je bilo 
treba v oceno proračuna zajeti sredstva za kritje morebitnih prihodnjih nepričakovanih 
potreb, vključno z dodatnimi sredstvi za nepredvidene dogodke za kritje morebitne 
ustanovitve institucij, agencij ali organov v času trajanja prihodnje pogodbe. 

3.42.10. Leto 2021 je bilo prehodno leto, v katerem so se v času, ko so bili postopki 
šele v fazi vzpostavljanja, zgodile znatne spremembe glede sestave zaposlenih in 
upravljanja na novo dodeljenih programov. 

Agencija dvakrat letno pregleda svoj register odstopanj, da bi zagotovila učinkovito 
izvajanje akcijskih načrtov, namenjenih preprečevanju podobnih dogodkov v 
prihodnosti. Organizirane so tudi dejavnosti ozaveščanja in usposabljanja. 
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3.43. Izvajalska agencija Evropskega 
raziskovalnega sveta (ERCEA) 

Uvod 

3.43.1. Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta (v nadaljnjem besedilu: 
Agencija ali ERCEA) s sedežem v Bruslju je bila ustanovljena s Sklepom Komisije 2008/37/ES225, 
ki je bil razveljavljen in nadomeščen z Izvedbenim sklepom Komisije 2013/779/EU226, ki je bil 
nadomeščen z novim Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2021/173227. V skladu z novim 
sklepom, ki se uporablja od 1. aprila 2021 do 31. decembra 2028, je Agencija odgovorna za 
izvajanje ukrepov Evropskega raziskovalnega sveta v okviru programa Obzorje Evropa. Na 
sliki 3.43.1 so predstavljeni ključni podatki o Agenciji228. 

Slika 3.43.1 – Ključni podatki o Agenciji 

 
* Proračunski zneski temeljijo na skupnih odobritvah plačil, ki so bile na voljo v proračunskem letu. 

** To so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci EU ter napoteni nacionalni strokovnjaki, niso pa 
vključeni agencijski delavci in svetovalci. 

Vir: zaključni račun Agencije za proračunski leti 2020 in 2021. Podatke o uslužbencih je zagotovila 
Agencija. 

                                                             
225 Sklep Komisije 2008/37/ES o ustanovitvi Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega 

sveta za upravljanje posebnega programa Skupnosti Zamisli na področju pionirskih raziskav. 

226 Izvedbeni sklep Komisije 2013/779/EU o ustanovitvi Izvajalske agencije Evropskega 
raziskovalnega sveta. 

227 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/173 o ustanovitvi Evropske izvajalske agencije za 
podnebje, infrastrukturo in okolje, Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno 
tehnologijo, Evropske izvajalske agencije za raziskave, Izvajalske agencije Evropskega sveta 
za inovacije ter za mala in srednja podjetja, Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega 
sveta in Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo. 

228 Več informacij o vlogi in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: 
https://erc.europa.eu/about-erc/erc-executive-agency-ercea. 

55

57

Proračun (v milijonih EUR)*

515

500

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0037&qid=1651477134498
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0779
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
https://erc.europa.eu/about-erc/erc-executive-agency-ercea
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Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.43.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredna 
preizkušanja transakcij in oceno ključnih elementov nadzornih in kontrolnih sistemov 
posamezne agencije. To dopolnjujejo dokazi, ki izhajajo iz dela drugih revizorjev, ter analiza 
informacij, ki jih je zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

3.43.3. Za opis podlage za mnenje Sodišča, odgovornosti poslovodstva Agencije in 
odgovornih za upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 345 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 
3.43.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta (ERCEA), ki 
ga sestavljajo računovodski izkazi229 in poročila o izvrševanju proračuna 
Agencije230 za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2021, ter 

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

v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.43.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 
položaj na dan 31. decembra 2021 ter njen poslovni izid, denarne tokove in gibanje 

                                                             
229 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

230 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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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 

3.43.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.43.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

3.43.8. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja o upravljanju proračuna 

3.43.9. Agencija je bila v skladu z najemno pogodbo obvezana, da svojemu 
najemodajalcu povrne vse davke, povezane s prostori. Občina Saint-Josse-ten-Noode (Bruselj), 
kjer se prostori nahajajo, je najemodajalcu naložila občinski davek, ta pa je zanj od Agencije 
zahteval povračilo. Najemodajalec izpodbija svojo obveznost plačila tega davka in je v tej 
zadevi začel sodni postopek pred belgijskim sodiščem. Ob koncu leta 2021 je Urad Komisije za 
infrastrukturo v Bruslju Agenciji priporočil, naj najemodajalcu povrne stroške. Proračunske 
odobritve za leto 2021 niso zadostovale za kritje teh pravnih obveznosti. Agencija ni zahtevala 
spremembe proračuna. Manjkajoči znesek je znašal 222 667 EUR. 

To, da odobritve niso zadoščale za kritje pravnih obveznosti, prevzetih v letu 2021, je bilo v 
register izjem vpisano šele po reviziji Sodišča, kar je v nasprotju z načeli notranje kontrole. 



 332 

Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta (ERCEA) 

 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

3.43.10. Pregled ukrepov, sprejetih na podlagi opažanj Sodišča iz prejšnjih let, je v 
Prilogi. 
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Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

Leto Opažanja Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

2020 

Agencija je julija 2019 začela postopek za oddajo javnega naročila za 
zagotavljanje avdiovizualnih storitev. Ocenjevalna komisija ni ustrezno 
ocenila merila kakovosti za eno od študij primera. Postopek in z njim 
povezana plačila v višini 36 400 EUR, izvršena v letu 2020, so bili 
nepravilni. Agencija je nato ponovno ocenila ponudbe, odpovedala 
okvirno pogodbo in ponovno razvrstila ponudbe. 

zaključen 
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Odgovor agencije ERCEA 
3.43.9. Agencija ERCEA je uporabila skupni pristop, kot ga je priporočil OIB. S tem 
priporočilom, naj prevzame obveznosti za občinski davek za obdobje 2019–2021 in 
poravna njegov znesek, je bila seznanjena šele 21. decembra 2021. Da bi poravnala 
znesek občinskega davka, je za to namenila vsa proračunska sredstva, ki so bila na 
navedeni datum na voljo, vendar je kljub temu še vedno manjkalo 222 667 EUR. 
Sprememba proračuna ni bila mogoča iz časovnih razlogov, poleg tega pa niti ni 
obstajala možnost za to (centralne službe pri prenosih ob koncu leta ne predvidevajo 
upravnih odhodkov). 

To, da odobritve niso zadoščale za kritje pravnih obveznosti, je bilo v register izjem 
vpisano maja 2022. 
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3.44. Evropska izvajalska agencija za 
zdravje in digitalno tehnologijo 
(HaDEA) 

Uvod 

3.44.1. Evropska izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo (v nadaljnjem 
besedilu: Agencija ali HaDEA) s sedežem v Bruslju je bila ustanovljena z Izvedbenim sklepom 
Komisije (EU) 2021/173231. Ustanovljena je bila za obdobje od 16. februarja 2021 do 
31. decembra 2028. Njene naloge vključujejo upravljanje ukrepov EU na področju javnega 
zdravja, usklajevanje digitalnih programov, vključno s programi na področju industrije in 
vesolja, ter izvajanje neizvedenih elementov prejšnjih programov EU232. Aprila 2021 je Agencija 
prevzela tudi nekatere podporne dejavnosti, ki jih je prej izvajala Izvajalska agencija za 
potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (Chafea)233. 

3.44.2. Z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2021/173 je bilo določeno prehodno 
obdobje234, v katerem je Agencijo upravljala Komisija. Prehodno obdobje se je končalo 
16. februarja 2022, ko je Agencija pridobila operativno zmogljivost za izvrševanje lastnega 
proračuna. Na sliki 3.44.1 so predstavljeni ključni podatki o Agenciji235. 

                                                             
231 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/173 o ustanovitvi Evropske izvajalske agencije za 

podnebje, infrastrukturo in okolje, Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno 
tehnologijo, Evropske izvajalske agencije za raziskave, Izvajalske agencije Evropskega sveta 
za inovacije ter za mala in srednja podjetja, Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega 
sveta in Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo. 

232 Člen 7(2) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2021/173. 

233 Člen 21(3) Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2021/173. 

234 Člen 22 Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2021/173. 

235 Več informacij o vlogi in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: 
https://hadea.ec.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0173&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0173&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0173&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0173&from=EN
https://hadea.ec.europa.eu/index_en
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Slika 3.44.1 – Ključni podatki o Agenciji 

 
* Proračunski zneski temeljijo na skupnih odobritvah plačil, ki so bile na voljo v proračunskem letu. 

** To so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci EU ter napoteni nacionalni strokovnjaki, niso pa 
vključeni agencijski delavci in svetovalci. 

Vir: zaključni račun Agencije za proračunski leti 2020 in 2021. Podatke o uslužbencih je zagotovila 
Agencija. 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.44.3. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredna 
preizkušanja transakcij in oceno ključnih elementov nadzornih in kontrolnih sistemov 
posamezne agencije. To dopolnjujejo dokazi, ki izhajajo iz dela drugih revizorjev, ter analiza 
informacij, ki jih je zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

3.44.4. Za opis podlage za mnenje Sodišča, odgovornosti poslovodstva Agencije in 
odgovornih za upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 345 je sestavni del mnenja. 

27

Proračun (v milijonih EUR)*

324

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2021

2020
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Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 
3.44.5. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo 
(HaDEA), ki ga sestavljajo računovodski izkazi236 in poročila o izvrševanju 
proračuna Agencije237 za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2021, 
ter 

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

v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.44.6. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 
položaj na dan 31. decembra 2021 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. 

Poudarjena zadeva 

3.44.7. Sodišče opozarja na pojasnilo 3.3 k zaključnemu računu Agencije, iz 
katerega je razvidno, da najemna pogodba z Uradom Komisije za infrastrukturo in 
logistiko v Bruslju (OIB) še ni bila podpisana. Zato podatki v zvezi z najemom prostorov 
Agencije pri OIB, razkriti v zaključnem računu, temeljijo na oceni. 

                                                             
236 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

237 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

Prihodki 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom 

3.44.8. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.44.9. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

Druga zadeva 

3.44.10. Generalni direktor GD SANTE je bil s členom 22 Izvedbenega sklepa 
Komisije (EU) 2021/173 pooblaščen za začasnega direktorja Agencije, dokler ta ne pridobi 
operativne zmogljivosti za izvrševanje lastnega proračuna. 19. februarja 2021 je to 
pooblastilo prenesel na nekega drugega uradnika GD SANTE in ga imenoval za začasnega 
direktorja Agencije. Člen 26 finančne uredbe Agencije omogoča prenos proračunskih 
pooblastil. Vendar ga ni mogoče razlagati tako, da omogoča prenos celotnega pooblastila 
začasnega direktorja, saj bi bila s tem členu 22 Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 
2021/173 odvzeta vsebina in pomen. 

3.44.11. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja o upravljanju proračuna 

3.44.12. Agencija do 31. decembra 2021 s Komisijo še ni podpisala sporazuma o ravni 
storitve za najem pisarniških prostorov. Zato so bile začasne proračunske obveznosti za najem 
pisarn v letu 2021 – v skupnem znesku 2 479 446 EUR – prenesene, ne da bi Agencija prevzela 
pravno obveznost v roku iz člena 114 finančne uredbe EU. 
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Odgovor agencije HaDEA 
3.44.7 Agencija HaDEA želi pojasniti, da zadevne prostore zaseda „de facto“ od 
1. aprila 2021. Zato je imela s tem povezane stroške in je pravno zavezana k njihovemu 
plačilu. Agencija HaDEA čaka, da Urad za infrastrukturo in logistiko v Bruslju (OIB) 
dokonča najemno pogodbo. Najemna pogodba bo podpisana v letu 2022 in bo veljala 
retroaktivno od leta 2021, agencija pa bo plačilo izvršila po njenem podpisu.  
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3.45. Evropska izvajalska agencija za 
raziskave (REA) 

Uvod 

3.45.1. Evropska izvajalska agencija za raziskave (v nadaljnjem besedilu: Agencija ali REA) 
s sedežem v Bruslju je bila ustanovljena z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2021/173238, ki se 
uporablja od 1. aprila 2021 do 31. decembra 2028. Podpira politiko EU na področju raziskav in 
inovacij z upravljanjem projektov, podprtih z okvirnim programom Obzorje Evropa in njegovim 
predhodnikom, programom Obzorje 2020. Agencija upravlja tudi Raziskovalni sklad za premog 
in jeklo ter ukrepe za promocijo v zvezi s kmetijskimi proizvodi. Agencija je naslednica 
Izvajalske agencije za raziskave, ustanovljene z Izvedbenim sklepom Komisije 2008/46/ES239, ki 
je delovala do 31. marca 2021. Na sliki 3.45.1 so predstavljeni ključni podatki o Agenciji240. 

Slika 3.45.1 – Ključni podatki o Agenciji 

 
* Proračunski zneski temeljijo na skupnih odobritvah plačil, ki so bile na voljo v proračunskem letu. 

** To so uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci EU ter napoteni nacionalni strokovnjaki, niso pa 
vključeni agencijski delavci in svetovalci. 

Vir: zaključni račun Agencije za proračunski leti 2020 in 2021. Podatke o uslužbencih je zagotovila 
Agencija. 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.45.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredna 
preizkušanja transakcij in oceno ključnih elementov nadzornih in kontrolnih sistemov 

                                                             
238 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/173 o ustanovitvi Evropske izvajalske agencije za 

raziskave. 

239 2008/46/ES: Sklep Komisije o ustanovitvi Izvajalske agencije za raziskave. 

240 Več informacij o vlogi in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: 
www.ec.europa.eu/rea. 

87

96

Proračun (v milijonih EUR)*

781

866

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173&qid=1652361021883
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0046&qid=1652361155198
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0046&qid=1652361155198
http://www.ec.europa.eu/rea
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posamezne agencije. To dopolnjujejo dokazi, ki izhajajo iz dela drugih revizorjev, ter analiza 
informacij, ki jih je zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

3.45.3. Za opis podlage za mnenje Sodišča, odgovornosti poslovodstva Agencije in 
odgovornih za upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim 
povezanih transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 345 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Evropsko računsko sodišče predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega 
revizorja 

Mnenje 
3.45.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Evropske izvajalske agencije za raziskave (REA), ki ga sestavljajo 
računovodski izkazi241 in poročila o izvrševanju proračuna Agencije242 za 
proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2021, ter 

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

v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). 

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.45.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 
položaj na dan 31. decembra 2021 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. 

                                                             
241 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 

izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

242 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

Prihodki 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnim računom 

3.45.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.45.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2021, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

3.45.8. Pregled ukrepov, sprejetih na podlagi opažanj Sodišča iz prejšnjih let, je v Prilogi. 
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Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

Leto Opažanja Sodišča 
Status popravljalnega ukrepa 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

2017 
Agencija je do konca leta 2017 uvedla izdajo elektronskih računov za 
nekatere postopke, ni pa še uvedla elektronske objave dokumentacije 
niti elektronske oddaje ponudb. 

zaključen 
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Odgovor Agencije 
Agencija jemlje na znanje poročilo Sodišča. 
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To poročilo je sprejel senat IV, ki ga vodi Mihails Kozlovs, član Evropskega računskega sodišča, 
v Luxembourgu na zasedanju 20. septembra 2022. 

 Za Evropsko računsko sodišče 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 predsednik 
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