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I.

Uvod

1. Glavni tajnik s pomoću godišnjeg izvješća o radu jamči za upravljačku odgovornost unutar

Europskog revizorskog suda (Sud) i pred proračunskim tijelima. U skladu s člankom 74.
stavkom 9. Financijske uredbe svrha je tog izvješća pružiti informacije o upravljanju resursima,
uključujući relevantne sustave, kao i o učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnje kontrole.

II. Glavno tajništvo Suda: okvir djelovanja i
glavna postignuća 2020.
2.1

Glavno tajništvo Suda: osnovne informacije

2. Misija je Glavnog tajništva osigurati odgovarajuće resurse, usluge i sredstva kako bi Sud

mogao ostvariti svoju misiju i strateške ciljeve. Glavni tajnik odgovoran je za administraciju
Suda i upravljanje njegovim osobljem, kao i za njegov proračun, jezične i publikacijske usluge,
učenje i razvoj, digitalno radno okruženje, zaštitu i sigurnost te kontinuitet poslovanja (objekti,
liječnička služba itd.).

3. Glavno tajništvo podijeljeno je u tri uprave:
(a)

Uprava za kadrovske poslove, financije i opće usluge (SG1 – DHR), koja je odgovorna za
zapošljavanje, razvoj karijere, osposobljavanje, službena putovanja, upravljanje ljudskim
resursima, sigurnost i liječniku službu;

(b)

Uprava za informacije, radnu okolinu i inovacije (SG2 – DIWI), koja je odgovorna za fizičko
radno okruženje (zgrade, tehničke prostorije, uredi, logistika), digitalno radno okruženje
(IT oprema, usluge i uređaji) i knjižnicu;

(c)

Uprava za prevođenje, jezične usluge i publikacije (SG3 – TLSPD), koja pruža usluge
prevođenja te jezične i publikacijske usluge na Sudu.

4. Glavni tajnik ujedno nadzire tajništvo Suda, koje je posebice zaduženo za neometanu

provedbu pripremnih aktivnosti prije sastanaka Suda i popratnih aktivnosti nakon njih.

5. Glavno tajništvo imalo je 2020. 331 člana osoblja i upravljalo je gotovo cijelim proračunom
Europskog revizorskog suda (151 862 000 eura). Izvršenje proračuna bilo je zadovoljavajuće
uzimajući u obzir izvanredne okolnosti prošle godine, pri čemu su preuzete obveze za 95,7 %
konačnih odobrenih sredstava. Plaćanja su ukupno iznosila 137 132 693 eura, pri čemu su
ukupna konačna odobrena sredstva iznosila 152 237 000 eura.
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6. Osoblje je raspoređeno među navedenima trima upravama kako je prikazano u nastavku.
Slika 1. – Raspodjela osoblja u Glavnom tajništvu
Dužnosnici

Ugovorno osoblje

Privremeno osoblje
Glavno
tajništvo

4

Tajništvo

4

DHR

51

DIWI

53

TLSPD

121

233

5

1
2
18

41

2

10

11

12

33

65

6
110
66

Ukupan broj
članova
osoblja po
službama

144
Ukupan broj
članova
osoblja:
331

Ukupan broj članova
osoblja
po vrstama ugovora

Izvor: Uprava za kadrovske poslove, financije i opće usluge.

7. Osim toga, Uprava za informacije, radnu okolinu i inovacije zapošljava znatan broj vanjskih
pružatelja usluga (77 vanjskih suradnika [dio njih nije zaposlen na puno radno vrijeme]
tijekom 2020.) koji rade na IT projektima Suda.
2.2

Najvažniji događaji tijekom godine

8. Glavni izazov tijekom 2020. bila je kriza uzrokovana bolešću COVID-19, koja je poremetila

provedbu programa rada Suda i primorala Sud da preispita svoje prioritete kako bi istodobno
zajamčio kontinuitet poslovanja i sigurnosti svojih članova i osoblja. Kako se stanje sve više
pogoršavalo, prvi prioritet bio je u kratkom roku osigurati tehnička sredstva kako bi cjelokupno
osoblje Suda moglo raditi na daljinu. Sud je također morao slijediti upute nacionalnih tijela i,
iako politika kontinuiteta poslovanja nije službeno aktivirana, Odbor za upravljanje kriznim
situacijama počeo se redovito sastajati kako bi upravljao općim rizicima s kojima se Sud
suočavao i kako bi pratio te rizike.

9. Od samih početaka krize uzrokovane bolešću COVID-19 Sud je slijedio upute koje je vlada
Velikog Vojvodstva Luksemburga, zemlje domaćina Suda, izdavala preko brojnih javnih tijela.
Planom kontinuiteta poslovanja Europskog revizorskog predviđeno je da je glavno takvo tijelo
Visoko povjerenstvo za nacionalnu zaštitu. Međutim, cijela luksemburška vlada (uključujući
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primjerice Ministarstvo zdravstva i portal Legilux) nalazi se u kriznom stanju i komunicira s
europskim institucijama.

10. Sud se također služio širokim rasponom izvora informacija kako bi procijenio potencijalni
rizik za kontinuitet svojeg poslovanja, uključujući:
(a)

specijalizirana međunarodna tijela (kao što su Svjetska zdravstvena organizacija (SZO),
Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) i francuska agencija za javno
zdravlje Santé Publique France);

(b)

europske međuinstitucijske mreže (kao što su međuinstitucijski liječnički odbor i skupina
za institucionalnu sigurnost);

(c)

neslužbenu međuinstitucijsku mrežu za upravljanje kontinuitetom poslovanja;

(d)

kolegij čelnika uprave u Luxembourgu (CALux);

(e)

skupinu za međuinstitucijsku razmjenu informacija i koordinaciju.

11. Tehnička sredstva za rad na daljinu za sve osoblje Suda i vanjske suradnike u području

IT-a, uključujući potrebnu infrastrukturu, uređaje i licencije, stavljena su na raspolaganje već
16. ožujka. 2020. Radni postupci u kratkom su roku prilagođeni javnozdravstvenom stanju. Rad
na daljinu bio je obvezan za sve osoblje koje nije zaposleno na ključnim položajima te je gornja
granica broja dana na koje je moguće raditi na daljinu ukinuta. Rad na daljinu otad je ostao
pravilo.

12. Poduzete su dodatne mjere kako bi se zajamčio kontinuitet poslovanja:
(a)

uvođenje izvanrednog postupka za usvajanje službenih dokumenata Suda;

(b)

znatno povećanje broja tečajeva osposobljavanja, rasprava i prezentacija održanih preko
interneta radi prilagodbe 100 %-tnom radu na daljinu;

(c)

uvođenje posebnog koda u sustavu upravljanja revizijama za članove osoblja koji ne
mogu raditi zbog obiteljskih obveza (kao što je školovanje kod kuće) i osiguravanje
dostupnosti posebnih uvjeta za osoblje s uzdržavanom djecom s posebnim potrebama.

13. Uprava je u kratkom roku poduzela sljedeće mjere za zaštitu osoblja:
(a)

osnivanje tehničke jedinice za krizu uzrokovanu bolešću COVID-19 u svrhu pružanja
savjeta Odboru Suda za upravljanje kriznim situacijama;

(b)

privremenu obustavu svih službenih putovanja u područja s visokim rizikom od bolesti
COVID 19;

(c)

zaštitne mjere;

(d)

opsežno promicanje informacija o potrebi za pridržavanjem higijenskih mjera (npr.
obavijesti za osoblje, plakati u sanitarnim čvorovima u zgradama Suda) uz redovite
provjere koje provodi osoblje Suda zaduženo za sigurnost i zaštitu;
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(e)

stavljanje na raspolaganje sredstava za dezinfekciju ruku u ključnim prostorima triju
zgrada Suda;

(f)

postavljanje zaštitnih pregrada od pleksiglasa na mjestima s velikim protokom osoblja
(kao što su recepcija, služba za podršku u okviru uprave DIWI, služba za podršku u vezi s
kadrovskim poslovima, kantina i kafeterija) i svi zajednički uredi;

(g)

ograničavanje pristupa konferencijskim dvoranama i prostorijama za sastanke te
namještanje prostora za konzumaciju hrane i pića u skladu sa strogim higijenskim
mjerama i mjerama održavanja fizičkog razmaka;

(h)

poboljšano čišćenje ureda i rizičnijih prostora (kao što su sanitarni čvorovi i kvake);

(i)

ograničenje ponude u kantini i kafeterijama na isključivo hranu i piće za van.

14. U kratkom je roku uspostavljena interna komunikacija o kriznoj situaciji kako bi se osoblju

pružile sveobuhvatne i transparentne informacije o zdravstvenim rizicima povezanima s
pandemijom. Uz obavijesti za osoblje i posebnu intranetsku stranicu o pandemiji bolesti
COVID-19 Uprava za kadrovske poslove, financije i opće usluge i glavni tajnik poslali su od
početka krize 70 informativnih biltena.

15. Iznenadni poremećaj uzrokovan pandemijom bolesti COVID-19 utjecao je na izvršenje

proračuna: međuljudska komunikacija prebačena je gotovo u cijelosti u virtualni prostor, čime
je smanjena upotreba određenih proračunskih linija (kao što su one za službena putovanja,
komunalne usluge, troškovi usmenog prevođenja, publikacije te organizacija sastanaka i
konferencija). Istodobno su se pojavile nove potrebe za javnom nabavom. Proračunska tijela
odobrila su prijenos neiskorištenih odobrenih sredstava kako bi se pružio odgovor na nove
potrebe: povećani rashodi u području IT-a, novi pristup specifičnim bazama podataka za
revizore, oprema za zdravstvenu zaštitu i novi projekt ulaganja u sigurnost (više informacija
dostupno je u izvješću o izvršenju proračuna za 2020.).
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III. Uprava za kadrovske poslove, financije i opće
usluge (SG1 – DHR)
16. Uprava za kadrovske poslove, financije i opće usluge odgovorna je za kadrovske poslove,

financije, liječničku službu, sigurnost te događanja i protokole, kao i za neke opće službe Suda.
Dio proračuna Suda kojim ona upravlja iznosi gotovo 89,3 % (135 981 000 eura od ukupno
152 237 000 eura za instituciju u cjelini 2020. godine), uglavnom za plaće članova i osoblja.

Proračunska linija
Plaće
Službena putovanja
Liječnička služba i socijalna skrb
Ostalo osoblje
Stručno osposobljavanje
Vozila/prijevoz
Savjetovanja, studije i ankete
Troškovi reprezentacije
Ostali administrativni rashodi
Sastanci, događanja i konferencije
UKUPNO

Odobrena
sredstva
za 2020.
(u eurima)
126 237 000
3 130 000
560 000
2 067 000
721 000
496 000
371 000
213 000
2 028 000
158 000
135 981 000

Plaćanja
(u eurima)
123 775 121,27
605 152,96
264 248,68
1 604 598,05
394 814,04
333 389,96
106 236,95
31 007,88
1 440 690,57
34 995,35
128 590 256

Izvršenje u %
(plaćanja po
odobrenim
sredstvima)
98,05 %
19,33 %
47,19 %
77,63 %
54,76 %
67,22 %
28,64 %
14,56 %
71,04 %
22,15 %
94,56 %

Napomena: moguće je da zbog zaokruživanja zbroj pojedinačnih vrijednosti ne odgovara ukupnim
vrijednostima.

17. Pandemija bolesti COVID-19 utjecala je na proračun za sve aktivnosti koje uključuju

interakciju s javnošću, kao što su službena putovanja, troškovi reprezentacije te sastanci i
konferencije.

18. Uprava za kadrovske poslove, financije i opće usluge imala je važnu ulogu u upravljanju
krizom uzrokovanom bolešću COVID-19 preko svoje liječničke službe te službe za sigurnost i
zaštitu, kao i upravljanjem vremenom, upravljanjem misijama i komunikacijom s osobljem u
vezi s pandemijom bolesti COVID-19.

19. Liječnička služba uspjela je brzo reorganizirati svoj rad prilagodivši se radu na daljinu i

nastaviti sa svojim svakodnevnim administrativnim i liječničkim zadaćama te je istodobno
imala specijaliziranu savjetodavnu ulogu za Sud i pružala pomoć zaposlenicima koji se
suočavaju s poteškoćama. U suradnji s timom za javnu nabavu organizirala je hitan postupak u
svrhu opskrbljivanja Suda osobnom zaštitnom opremom za zaštitu njegova osoblja i
usklađivanja Suda s luksemburškim pravilima. Također je organizirala kampanju sezonskog
cijepljenja protiv gripe za otprilike 300 zaposlenika, pri čemu su primijenjeni strogi sanitarni
protokoli.
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20. Čak i u ovim zahtjevnim vremenima Uprava za kadrovske poslove, financije i opće usluge u
kratkom je roku uspjela prilagoditi svoje postupke novonastaloj situaciji i postigla je većinu
planiranih ciljeva. Njezina glavna postignuća bila su:
(a)

sa stopom nepopunjenih radnih mjesta od 2,34 % uspješno je održala razinu te stope
ispod ciljne vrijednosti od 3 %;

(b)

provela je 25 postupaka odabira nakon objave oglasa za slobodna radna mjesta i raspisala
je sedam poziva na iskaz interesa za različita radna mjesta;

(c)

prilagodila je postupke za doček novih zaposlenika primjenjujući od rujna novi, hibridni
postupak (spoj sastanaka uživo u prostorijama Suda i sastanaka s pomoću aplikacije
Teams);

(d)

osmislila je portal za nove zaposlenike, čije je puštanje u upotrebu planirano za
početak 2021. kako bi se automatizirao administrativni dio procesa uvođenja u posao.

21. Tablica u nastavku sadržava sažete podatke o zapošljavanju na Sudu.
Broj novozaposlenih 2020.
Članovi
Dužnosnici
Privremeno osoblje
Ugovorno osoblje
Upućeni nacionalni
stručnjaci
Stažisti
UKUPNO

Broj novozaposlenih 2019.

3
18
21
20

2
17
33
21

3
50
115

6
55
134

22. U području stručnog osposobljavanja 2020. godine došlo je do korjenite promjene:

ograničenje kretanja donijelo je brojne izazove, ali njime su istodobno stvorene nove prilike i
otvorene nove mogućnosti za učenje. U tom je kontekstu tim za stručno osposobljavanje
započeo razmatrati kako oblikovati proces učenja i razvoja na Sudu u budućnosti te je
surađivao s vanjskim konzultantom na razvoju programa cjeloživotnog učenja za osoblje Suda.
Glavne promjene 2020. bile su:
(a)

brz prelazak na internetsko učenje nakon ograničavanja kretanja;

(b)

kontinuirana diversifikacija raspona dostupnih prilika za učenje;

(c)

preuzimanje sve veće uloge u pružanju potpore u procesima povezanima s kadrovskim
poslovima i upravljanjem talentima.

23. Suradnja s Uredom Komisije za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu
isplatu (PMO) odvijala se neometano tijekom 2020.: i tim na Sudu i tim u Komisiji
upotrebljavaju iste IT alate (Sysper, Nap i SAP) za upravljanje financijskim pravima i isplatom
plaća na daljinu.
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24. Kad je riječ o financijama, napori uprave bili su usmjereni na pravodobno osiguravanje

dostatnih odobrenih sredstava za svaku proračunsku liniju za 2020. Proračun za 2021.
pripremljen je i podnesen na vrijeme te je alat SAP u rujnu 2020. uspješno zamijenjen
alatom SAP-HANA. U svim se područjima primjenjuju radni postupci koji isključuju uporabu
dokumenata u papirnatom obliku, od izdavanja računa do plaćanja.

25. Člankom 116. Financijske uredbe utvrđuju se rokovi za izvršavanje plaćanja povezanih s

ugovorima. Pridržavanje tih rokova prati se s pomoću informacijskog sustava za računovodstvo
i upravljanje. Prosječno vrijeme potrebno za izvršenje takvih plaćanja 2020. bilo je 11 dana (u
usporedbi s 11,2 dana 2019.). Kao i prethodnih godina, nijedan primatelj tih plaćanja 2020. nije
zatražio isplatu zateznih kamata.

26. Osoblje zaduženo za sigurnost uglavnom je bilo usredotočeno na jamčenje poslovnog
kontinuiteta tijekom krize, istodobno nastavljajući obavljati svoje svakodnevne zadaće:
kontrola pristupa zgradama i jamčenje stalnog nadzora nad svim tehničkim instalacijama.

27. S ciljem usklađivanja s nacionalnim propisima u vezi s pandemijom bolesti COVID-19 tim

zadužen za događanja, posjete i protokol preispitao je i prilagodio svoje postupke: događanja
se mogu organizirati i na licu mjesta i u hibridnom formatu (spoj sudjelovanja na licu mjesta i
na daljinu).
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IV. Uprava za informacije, radnu okolinu i
inovacije (SG2 – DIWI)
28. Uprava za informacije, radnu okolinu i inovacije odgovorna je za digitalno radno okruženje

(IT oprema, usluge i uređaji) i fizičko radno okruženje na Sudu (zgrade, tehnička oprema, uredi
i logistika). Također upravlja knjižnicom Suda.

29. Kad je riječ o području IT-a, 2020. godinu u velikoj je mjeri obilježila kriza uzrokovana
bolešću COVID-19. Uprava za informacije, radnu okolinu i inovacije pružila je rješenje za pristup
na daljinu za sve korisnike (uključujući vanjske izvođače) kako bi mogli raditi na daljinu od
prvog dana ograničenja kretanja. Otkako je 2013. proveden projekt „prijenosno računalo za
svakoga” cjelokupno osoblje Suda može raditi na daljinu koristeći prijenosna računala i tokene
za povezivanje. Na temelju nove odluke o radu na daljinu iz 2019. usto su kupljene licencije za
neograničeni pristup VPN-u (virtualnoj privatnoj mreži), koje su aktivirane već 11. ožujka 2020.
Do 16. ožujka, kada je rad na daljinu postao obvezan za osoblje Suda i vanjske pružatelje
usluga, svi su korisnici bili u potpunosti opremljeni, IT infrastruktura je nadograđena, a licencije
su aktivirane kako bi se podržao povećani broj istodobnih veza.
30. Uprava za informacije, radnu okolinu i inovacije ujedno je u vrlo kratkom roku uvela

aplikaciju Microsoft Teams kako bi se olakšala suradnja i, posebice, održavanje
videokonferencija, kako unutar Suda tako i s vanjskim dionicima. Razvijena su nova rješenja za
hibridne sastanke, posebno za sastanke kolegija Suda i Upravnog odbora. Jedna konferencijska
dvorana prilagođena je za takve hibridne sastanke, a druge su prostorije prilagođene za
tiskovne konferencije, internetske seminare, osposobljavanje i druga događanja, uključujući
usmeno prevođenje.

31. Osim pandemije 2020. godinu obilježila je i konsolidacija aktivnosti povezanih s digitalnom
revizijom:
(a)

inovacijski laboratorij ECALab objavio je svoje izvješće o radu;

(b)

objavljeno je izdanje časopisa Suda Journal o velikim količinama podataka i digitalnoj
reviziji;

(c)

ostvaren je napredak u pogledu digitalne transformacije revizije izvršnih agencija;

(d)

inovacijski laboratorij ECALab dao je svoj doprinos u 12 revizijskih zadataka;

(e)

pokrenuta je nova platforma za razmjenu znanja i suradnju pod nazivom „Tehnologija i
inovacije za reviziju” (TINA) za umrežavanje između Suda i vrhovnih revizijskih institucija
država članica EU-a.

32. Uprava za informacije, radnu okolinu i inovacije također je doprinijela aktivnostima

Odbora za upravljanje digitalizacijom, a posebice radu privremenih radnih skupina i pripremi
razvojnog plana, kako je zatraženo. Nove intranetske stranice, s čijom se upotrebom započelo
u siječnju, postale su jedinstveni portal za pristup digitalnim uslugama i informacijama na
Sudu. Time je olakšana izrada aplikacija za mobilne uređaje i poboljšan je pristup
informacijama na Sudu.
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33. Alat BibliotECA-discovery, novi sustav za upravljanje knjižnicom uveden u travnju, i

platforma AWARE, platforma Suda za metodologiju i smjernice uvedena u svibnju, ključni su
novi sustavi za olakšavanje upravljanja znanjem na Sudu, zajedno s 31 centrom znanja čijim je
informacijama moguće pristupiti preko platforme za suradnju SharePoint.

34. Posebna pozornost posvećena je kibersigurnosti, pri čemu su primijenjeni alati za
poboljšanje praćenja i sprječavanja u tom području, kao i kontinuitetu poslovanja. Za ključni
pokazatelj uspješnosti „dostupnost ključnih sustava” dosegnuta je vrijednost od 99,97 %. U
tom je području Sud odabrao novi sustav za praćenje sigurnosti i rano otkrivanje prijetnji, kao i
softver za zaštitu od prijetnji za službene mobilne uređaje. Održano je nekoliko internetskih
seminara u svrhu informiranja o toj temi, u okviru kojih su obrađena pitanja kao što je
IT sigurnost tijekom rada na daljinu. Alati Suda za kibersigurnost unaprijeđeni su kako bi ih se
zaštitilo od utvrđenih ranjivosti.
35. Kad je riječ o infrastrukturi zgrada, započela je obnova zgrade K2, dovršen je ulaz u garažu
zgrade K3 te je certifikat EMAS pravodobno obnovljen. Tim zadužen za upravljanje objektima
pripremio je operaciju „povratak na Sud”, čiji je uspjeh potvrđen kada je Sud u listopadu 2020.
dobio certifikat „COVID-19 Safe Zone” (zona sigurna od bolesti COVID-19).

36. Dodatan izazov bila je organizacija mogućnosti povratka u prostore Suda do sredine lipnja,
što je uključivalo novu analizu rizika, nove postupke, nove mjere te pronalazak digitalnih
rješenja kako bi se osigurao kontinuitet procesa odlučivanja Suda: pristup dokumentima,
neslužbeni videosastanci i hibridni sastanci te mogućnost elektroničkog glasovanja.

37. Dio proračuna Suda kojim upravlja Uprava za informacije, radnu okolinu i inovacije iznosi
9,7 %. U nastavku je prikazano kako je ta uprava upotrijebila odobrena sredstva 2020.:
Proračunska linija
Informacijska tehnologija
Knjižnica i arhivi
Zgrade i objekti
UKUPNO

Odobrena sredstva
za 2020.
(u eurima)
10 093 000
590 000
4 038 000
14 721 000

Izvršenje u %
Plaćanja
(plaćanja po odobrenim
(u eurima)
sredstvima)
5 561 329,26
55,10 %
433 005,89
73,39 %
1 971 591,57
48,83 %
7 965 927
54,11 %

Napomena: moguće je da zbog zaokruživanja zbroj pojedinačnih vrijednosti ne odgovara ukupnim
vrijednostima.

38. U okviru linije za zgrade i objekte došlo je do prijenosa sredstava povezanih s čišćenjem i

održavanjem (782 975 eura), sigurnošću i nadzorom nad zgradama (569 018 eura) te
potrošnjom električne energije (206 273 eura). U okviru linije za informacijsku tehnologiju
4 732 154 eura preneseno je u 2021. godinu kako bi se pokrila planirana plaćanja za ključne
projekte u području IT-a. Za knjižnicu je prenesen iznos od 156 994 eura.
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V. Uprava za prevođenje, jezične usluge i
publikacije (SG3 – TLSPD)
39. U godini koju je znatno obilježila kriza uzrokovana bolešću COVID-19 aktivnosti su se

nastavile bez većih poremećaja te je Uprava za prevođenje, jezične usluge i publikacije unatoč
posebnim mjerama uspješno prevela i objavile sve publikacije koje su zatražene tijekom
godine. Dovršila je 97,71 % prijevoda u zatraženom roku, što je znatno više od vrijednosti
pokazatelja uspješnosti koja je utvrđena na 95 %.

40. Tijekom 2020. Uprava za prevođenje, jezične usluge i publikacije ukupno je prevela i

redigirala 234 414 stranica u usporedbi s 223 468 stranica 2019., što čini povećanje od 4,90 % u
odnosu na prethodnu godinu. Broj stranica koje su prevedene interno povećao se za 8,90 %,
čime je kompenzirano smanjenje broja eksternaliziranih stranica od 7,12 %. Čini se da razlog
tome ponajprije leži u ograničenju kretanja i činjenici da je osoblje uzelo manje slobodnih
dana, zbog čega je bilo moguće obaviti više posla interno. Ukupan broj zaprimljenih zahtjeva za
prijevod iznosio je 2 862 (povećanje u odnosu na 2 489 zahtjeva 2019.).

41. Prevoditelji i dalje imaju važnu ulogu u revizijskim aktivnostima, uglavnom pružanjem
jezične podrške tijekom revizijskih posjeta te obavljanjem temeljite redakture i pružanjem
podrške pri sastavljanju dokumenata na engleskom jeziku za gotovo sve publikacije Suda.
Služba za engleski jezik sada ima ključnu ulogu u svim fazama izrade izvješća, od sastavljanja
uvodnih dokumenata o reviziji do pregledavanja priopćenja za medije u kojima se najavljuje
objava konačne publikacije. U slučaju godišnjih izvješća jedan član Službe za engleski jezik
ujedno sustavno prisustvuje raspravnim sastancima za svako poglavlje kako bi dao stručno
mišljenje o jezičnim aspektima teksta na kojem se radi.
42. Dio proračuna Suda kojim upravlja Uprava za prevođenje, jezične usluge i publikacije

iznosi manje od 1 %. U nastavku je prikazano kako je ta uprava upotrijebila ta odobrena
sredstva 2020.:

Proračunska linija
Eksternalizacija i
međuinstitucijska suradnja
Usmeni prevoditelji
Publikacije
UKUPNO

Odobrena sredstva
za 2020.
(u eurima)
657 000,00
232 000,00
271 000,00
1 160 000

Plaćanja
(u eurima)

Izvršenje u %
(plaćanja po
odobrenim
sredstvima)

414 026,77
20 924,00
88 423,32
523 374

63,02 %
9,02 %
32,63 %
45,12 %

Napomena: moguće je da zbog zaokruživanja zbroj pojedinačnih vrijednosti ne odgovara ukupnim
vrijednostima.

43. Pandemija je dovela do obustave sastanaka koji se održavaju uživo te se stoga nisu

koristile usluge usmenih prevoditelja. Neiskorišteni proračun za publikacije prenesen je kako bi
se odgovorilo na hitne potrebe u drugim područjima, kao što su IT i liječnička služba.
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VI. Javna nabava u Glavnom tajništvu
44. Sud je 2020. proveo pregovarački postupak u skladu s točkom 11.1. podtočkom (c)

Priloga I. Financijskoj uredbi kako bi sklopio jedan ugovor u vrijednosti većoj od 60 000 eura.
Taj se ugovor odnosio na nabavu odabrane osobne zaštitne opreme u ukupnoj vrijednosti od
123 090,20 eura. Luksemburška vlada uvela je obvezu nošenja maski na svim mjestima
otvorenima za javnost, za aktivnosti u zatvorenom prostoru i pri korištenju javnim prijevozom.
Sud je odlučio hitno kupiti osobnu zaštitnu opremu kako bi bio odgovarajuće opremljen za
eventualno ponovno otvaranje svojih zgrada (krajem svibnja / sredinom lipnja 2020.) i kako bi
spriječio širenje bolesti COVID-19 u svojim prostorima.

45. Sud je poslao poziv na podnošenje ponuda u sedam poduzeća. Samo su dva pozvana
poduzeća odgovorila. Ugovor u vrijednosti od 123 090 eura dodijeljen je društvu Praxisdienst
GmbH.
46. Godišnji popis ugovora koji su sklopljeni na temelju pregovaračkog postupka, uključujući
one čija je vrijednost između 15 000 eura i 60 000 eura, bit će dostupan na internetskim
stranicama Suda najkasnije do 30. lipnja 2021.

47. Na sve pregovaračke postupke primjenjivali su se strogi postupci Suda za unutarnju
kontrolu kako bi se zajamčili zakonitost, pravilnost i dobro financijsko upravljanje.
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VII. Učinkovitost i djelotvornost sustava Glavnog
tajništva za unutarnju kontrolu
7.1

Sustavi Glavnog tajništva za unutarnju kontrolu i glavne promjene
2020.

48. Glavno tajništvo djeluje unutar pravnog okvira koji uključuje:
o

Financijsku uredbu;

o

Pravilnik o osoblju;

o

okvir Suda za unutarnju kontrolu;

o

Poslovnik Suda;

o

unutarnja pravila o izvršenju proračuna;

o

povelju o zadaćama i odgovornostima dužnosnika za ovjeravanje na osnovi daljnjeg
delegiranja;

o

sve odluke povezane s upotrebom ljudskih, materijalnih i financijskih resursa Suda.

49. Okvir Suda za unutarnju kontrolu ažuriran je 2020. nakon izmjene Financijske

uredbe 2018. i objave nove inačice publikacije „Internal Control – Integrated Framework”
Odbora sponzorskih organizacija Povjerenstva Treadway („Unutarnja kontrola – integrirani
okvir”, tzv. „okvir odbora COSO”). U izmijenjenom okviru sustav koji se temelji na standardima
zamijenjen je sustavom koji se temelji na načelima te se pridaje veća važnost stručnoj
prosudbi. Okvir za unutarnju kontrolu nije doveo do znatnih promjena u sustavu Glavnog
tajništva za unutarnju kontrolu, već je stavljen veći naglasak na odgovarajuću procjenu
nedostataka u unutarnjoj kontroli i pružanje informacija o njima, kako za financijske tako i za
nefinancijske postupke.

50. Sustav Suda za unutarnju kontrolu sastoji se od postupaka (na temelju metodologije

COBIT 5 za Upravu za informacije, radnu okolinu i inovacije), nadzora nad upravljanjem,
kontrola u svrhu sprječavanja i otkrivanja te automatiziranih kontrola ugrađenih u
informacijske sustave kojima su obuhvaćeni svi glavni poslovni procesi Glavnog tajništva. Njime
se jamči zakonitost, pravilnost i dobro financijsko upravljanje te se olakšava postizanje
operativnih ciljeva svake uprave. Organizacijska struktura uprave ostala je tijekom 2020.
uglavnom nepromijenjena, a o nekolicini uvedenih izmjena pružene su informacije u
odgovarajućem roku. U sustavu za unutarnju kontrolu nije došlo do znatnih izmjena
tijekom 2020.

51. Financijskim poslovnim procesima upravlja se s pomoću alata SAP, čime se dužnosniku za

ovjeravanje omogućuje pravilno razdvajanje dužnosti u pogledu pokretanja procesa, provjere i
potvrđivanja. Tim su sustavom obuhvaćeni proračunsko upravljanje, pričuve financijskih
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sredstava, obveze, narudžbenice te kontrola ugovora i računa u skladu s Financijskom uredbom
i internim pravilima i postupcima Suda. Njime se također omogućuju automatizirane kontrole
kako bi se spriječile pogreške pri obradi financijskih podataka. Osim toga, članovi osoblja koji
pokreću procese i članovi osoblja koji provode provjere služe se kontrolnim popisima za
procjenu usklađenosti s Financijskom uredbom u pogledu proračunskih obveza i naloga za
plaćanje.

52. Uprava za kadrovske poslove, financije i opće usluge i Uprava za informacije, radnu

okolinu i inovacije uvele su program provjera za evaluaciju usklađenosti s Financijskom
uredbom i odlukama Suda te za praćenje mjere u kojoj su ostvareni operativni ciljevi svake
uprave. Sustav za kontrolu koji primjenjuje Uprava za prevođenje, jezične usluge i publikacije
usmjeren je na kvalitetu prijevoda.

53. U slučaju Uprave za kadrovske poslove, financije i opće usluge u programu kontrole

za 2020. uzete su u obzir posljedice pandemije bolesti COVID-19, a izrađen je na temelju
analize rizika za 2020., nalaza provjera za 2019., rasprava s PMO-om te preporuka unutarnjih i
vanjskih revizora. Program ex post kontrola uglavnom je usmjeren na financijske rizike jer je
Uprava za kadrovske poslove, financije i opće usluge odgovorna za većinu proračuna Suda.
Ex post provjerama obuhvaćeno je sljedeće:

(1)

zakonitost i pravilnost plaćanja izvršenih po proračunskim linijama kojima upravlja
ravnatelj;

(2)

službena putovanja za koja je PMO obavio obračun na temelju smjernica Suda za
službena putovanja i odluke Suda o njihovoj primjeni;

(3)

karte koje je izdala putnička agencija i koje nisu iskorištene;

(4)

dodatne unakrsne provjere troškova članova Suda za službena putovanja i reprezentaciju
radi utvrđivanja eventualne dvostruke nadoknade konzumiranih obroka i praćenja
potrošnje goriva u službenim vozilima;

(5)

točnost i potpunost dokumenata u osobnim dosjeima članova osoblja;

(6)

odsustva i radno vrijeme članova osoblja; te

(7)

novac u blagajni.

54. U pogledu troškova Suda za službena putovanja i reprezentaciju provode se ex ante
provjere. Predmetnim programom obuhvaćene su i provjere koje PMO provodi u pogledu
isplate plaća na Sudu i financijskih prava osoblja Suda.
55. U Upravi za informacije, radnu okolinu i inovacije plan za ex post kontrole za 2020.

temeljio se na rezultatima preispitivanja registra rizika za 2021., procjeni zrelosti procesa
za 2019. i praćenju provedbe preporuka iznesenih na temelju unutarnje revizije. Njime su
također uzete u obzir provjere koje vanjski revizor provodi u okviru godišnjeg pregleda u
području IT-a. Programom kontrole obuhvaćene su četiri točke:
(1)

sustav za upravljanje fizičkim pristupom zgradama Suda;
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(2)

rizik od gubitka internog znanja i iscrpljivanja znanja;

(3)

pridržavanje gornje granice od 15 000 eura za ugovore male vrijednosti;

(4)

dokaz o dostavi za kupnje obavljene od početka ograničenja kretanja i rada na daljinu.

56. U Upravi za prevođenje, jezične usluge i publikacije provjere se odnose na pitanja

kvalitete te se u slučaju negativne ocjene primjenjuju sankcije. Zbog jednostavnosti rashoda u
tom području financijske ex post kontrole nisu bile planirane. Svi rashodi temelje se na
međuinstitucijskim ugovorima o kupnji ili su bili usmjereni na međuinstitucijske alate za
eksternalizaciju.

7.2

Pregled upravljanja rizicima i učinak pandemije bolesti
COVID-19 na analizu rizika

57. Godišnji ciklus unutarnje kontrole u Glavnom tajništvu uključuje godišnje preispitivanje

procjene rizika koju je izradila svaka uprava. Na temelju tih preispitivanja izrađuju se akcijski
planovi za upravljanje rizicima, koji se uzimaju u obzir pri osmišljavanju i provedbi ex ante i
ex post provjera. Rezultati tih provjera potom se uzimaju u obzir u godišnjoj izjavi koju
dužnosnik za ovjeravanje na osnovi delegiranja podnosi u godišnjem izvješću o radu, kao i u
okviru procjena rizika za sljedeću godinu. Sustavi za unutarnju kontrolu osmišljeni su na način
da se njima također uzima u obzir isplativost.

58. U ciklusu procjene za 2020. prvotno su utvrđeni sljedeći međusektorski rizici u trima

upravama Glavnog tajništva:
(a)

stanje u vezi s Brexitom čija su posljedica ograničenja resursa ili drugi negativni učinci;

(b)

neusklađenost s Financijskom uredbom;

(c)

ovisnost o eksternalizaciji, uključujući eksternalizaciju Komisiji;

(d)

pitanja u vezi s brojem članova osoblja: problemi s procjenom budućih potreba za
zapošljavanjem ili privlačenjem i zadržavanjem osoblja, nemogućnost rukovoditelja u
prevođenju da nastave jamčiti osiguravanje kvalitete;

(e)

neusklađenost s Uredbom o zaštiti podataka ili povrede podataka;

(f)

problemi s IT alatima;

(g)

upravljanje znanjem: neuspjeh u očuvanju ili stjecanju odgovarajućeg internog znanja.

59. Zbog pandemije bolesti COVID-19 u ožujku 2020. ta je analiza, koja je provedena 2019.

stavljena u drugi plan te su Uprava za kadrovske poslove, financije i opće usluge i Uprava za
informacije, radnu okolinu i inovacije ažurirale svoje registre rizika. Uprava za prevođenje,
jezične usluge i publikacije nije morala preispitati svoju procjenu rizika.

60. Uprava za kadrovske poslove, financije i opće usluge, koja je zadužena za sigurnosne i

zdravstvene mjere, dodala je novi rizik, naime rizik od zaraze osoblja na radnom mjestu. Taj je
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rizik ocijenjen kao nizak pod uvjetom da se primjenjuju preporuke luksemburške vlade za
kontrolu pandemije i stavi na raspolaganje odgovarajuća oprema (kao što su maske i sredstvo
za dezinfekciju ruku). Ostali rizici u registru Uprave za kadrovske poslove, financije i opće
usluge nisu izmijenjeni, iako su relevantni timovi detaljno razmotrili probleme koji proizlaze iz
pandemije bolesti COVID-19.

61. Uprava za informacije, radnu okolinu i inovacije, koja je zadužena za opsežne projekte u

vezi s IT-om i zgradama, uključila je u svoj registar rizika za 2020. ozbiljne rizike u kojima su se
odražavale aktualne nesigurnosti. Opći rizik od nestabilnosti u gospodarstvu i političkoj situaciji
(zbog Brexita), koji je prethodno ocijenjen kao ozbiljan, ažuriran je kako bi se uzela u obzir
pandemija bolesti COVID-19. Dodan je novi rizik u vezi s učinkom pandemije bolesti
COVID-19 na projekt zgrade K2 uzimajući u obzir da trenutačne okolnosti ugrožavaju
pravovremeni dovršetak radova na obnovi.

62. Uprava za prevođenje, jezične usluge i publikacije nije morala preispitati svoju procjenu

rizika. Njezin je registar rizika usmjeren na pitanja u vezi s kvalitetom ili alate povezane s
prevođenjem ili publikacijama.

7.3

Preispitivanje učinkovitosti i djelotvornosti sustava za unutarnju
kontrolu

63. U siječnju 2021. sve su uprave ispitale rezultate svojih ex ante i ex post provjera te

ažurirale svoje procjene rizika i akcijske planove za upravljanje rizicima. Ex post provjerama nije
utvrđen nijedan veći nedostatak u sustavima za unutarnju kontrolu. Ravnatelji su također
preispitali status svih preporuka iznesenih na temelju unutarnje revizije koje još nisu
provedene kako bi se zajamčilo da se provedu u zadanim rokovima. Dužnosnik za ovjeravanje
na osnovi delegiranja ovlasti ispitao je informacije iz izvješća o unutarnjim kontrolama koje su
sastavili svi ravnatelji prije potpisivanja svoje izjave u skladu s člankom 74. stavkom 9.
Financijske uredbe.

64. Ex ante provjere koje je Uprava za kadrovske poslove, financije i opće usluge provela u

pogledu službenih putovanja članova Suda pokazale su da se broj službenih putovanja smanjio
(za 76,5 % u odnosu na 2019.). Isti trend uočen je i u pogledu troškova članova za
reprezentaciju i službenih putovanja vozača. Ex ante provjerama u vezi s vrstama i potrošnjom
goriva za službena vozila nisu otkriveni nikakvi problemi.

65. U okviru Uprave za kadrovske poslove, financije i opće usluge ex post provjerama
provedenima u alatu SAP na uzorku od 120 nasumično odabranih plaćanja od njih 1 270
otkriveno je 12 pogrešaka. U slučaju triju plaćanja nije se poštovalo pravilo prema kojem
„pravna obveza ne smije prethoditi financijskoj obvezi”. Ostale pogreške odnosile su se na
zakašnjela plaćanja, uglavnom dobavljačima. Relevantni timovi upoznati su s postupcima za
provedbu nabave i izvršenje plaćanja te rad na duljinu nije utjecao na način na koji su se
obavljali poslovni procesi. Plaćanja se izvršavaju zakonito i točno te se prilaže odgovarajuća
dokumentacija. Sustav SAP i automatske kontrole koje se provode u okviru njega te upoznatost
administrativnih asistenata s tim alatom od 2008. pomogli su da se poslovni procesi tijekom
pandemije nastave odvijati kao i uobičajeno.
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66. Rezultati ex post provjera koje je proveo PMO općenito su bili pozitivni. Ex ante

provjerama financijskih prava nisu otkriveni nikakvi posebni problemi. Iznosi sličnih naknada
isplaćenih iz drugih izvora obično su pravilno oduzeti od obiteljskih naknada. Provjere 232 izjava
o upisu u školu dovele su do odbitaka od plaća u samo tri spisa. Sva odstupanja u analizi
varijance obračuna plaća objašnjena su i obrazložena za prethodnih 12 mjeseci.

67. Isto tako, provjerama koje je provela Uprava za kadrovske poslove, financije i opće usluge

nisu otkriveni nikakvi veći problemi u vezi s obračunom koji je PMO obavio za službena
putovanja. Većina utvrđenih pogrešaka odnosila se na izračun dnevnica i nadoknadu putnih
troškova za službena putovanja kombinirana s privatnim putovanjem. Kao i svake godine
rezultati provjera u vezi sa službenim putovanjima priopćit će se osoblju, a ovaj put će se uz
njih objaviti smjernice o popratnim dokumentima koje treba priložiti u sustavu MiPS.

68. Analiza koju je Sud proveo u pogledu odobravanja putnih naloga i prijava troškova

pokazuje da su se dužnosnici za ovjeravanje na osnovi daljnjeg delegiranja pravilno pridržavali
odluka Suda. Osim toga, samo je 20 službenih putovanja odobreno nakon što je relevantni član
Suda ili član osoblja Suda već otputovao: oni su uključeni u registar iznimki koji Sud vodi, i to
pod točkom „pravna obveza ne smije prethoditi financijskoj obvezi”.

69. Ograničenje kretanja i posljedični opći uvjeti rada na daljinu utjecali su na upravljanje

dosjeima osoblja. PMO je u siječnju 2021. poslao Sudu osobne dokumente koje je primio od
osoblja kako bi ih Sud mogao dodati u njihove osobne dosjee. Sada se u tom pogledu
primjenjuje novi postupak.

70. Ex ante provjerama financijskih transakcija koje je Uprava za informacije, radnu okolinu i

inovacije provela u alatu SAP također je otkriven manji broj pogrešaka nego prošle godine. Od
2 058 transakcija u alatu SAP, uključujući narudžbenice, zahtjeve za plaćanje i račune, samo je
njih 35 vraćeno na ispravak. Glavni razlozi bili su problemi s dokumentacijom, nedostatak
informacija u narudžbenici ili pogreške u kontroli računa.

71. Obavljen je pregled ugovora vrlo male vrijednosti kako bi se provjerila usklađenost s

Financijskom uredbom (točka 14.4. Priloga I.). Ex post provjerama nisu otkriveni znatni
propusti ili nedostatci u javnoj nabavi vrlo male vrijednosti te je utvrđeno da se poštovao prag
od 15 000 eura.

72. Ex post provjere koje je provela Uprava za informacije, radnu okolinu i inovacije posebno
su pokazale da je sustav Zeus, koji služi za upravljanje fizičkim pristupom zgradama Suda,
izložen ozbiljnom riziku i da ga je potrebno zamijeniti. Zakazivanje jednog sastavnog dijela
moglo bi dovesti do gašenja dijela sustava bez ikakve mogućnosti njegova popravka.
73. Preispitivanjem koje je Uprava za informacije, radnu okolinu i inovacije obavila u pogledu

procesa prijenosa znanja utvrđeno je da se taj proces može poboljšati. Jedna je od ključnih
točaka uključivanje rukovoditelja u organizaciju prijenosa i nadgledanje njegove provedbe.

74. Ex post provjerama koje je provela Uprava za prevođenje, jezične usluge i publikacije u

pogledu kvalitete prijevoda nije otkriven nijedan ozbiljni problemi zbog kojeg bi bile potrebne
opsežnije mjere ublažavanja.
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7.4

Zaključak o sustavima Glavnog tajništva za unutarnju kontrolu

75. Ex ante i ex post provjere za 2020. pokazuju da sustav Glavnog tajništva za unutarnju

kontrolu funkcionira učinkovito i primjereno te da su financijski i nefinancijski rizici pod
kontrolom njegovih uprava. Provjerama su uglavnom utvrđene određene neznačajne
pogreške, kao i da je potrebno preispitati određene postupke ili zamijeniti određene IT alate.
Služba za unutarnju reviziju smatra da je isplativost kontrola koje obavlja Glavno tajništvo
zadovoljavajuća, pri čemu je za tu zadaću dodijeljeno ukupno 14,7 ekvivalenata punog radnog
vremena (uključujući 0,2 ekvivalenta punog radnog vremena u PMO-u). Iz preispitivanja je
ujedno vidljiva pouzdanost upravljačkog sustava, koji se temelji na integriranom softveru i koji
uključuje znatnu količinu automatiziranih kontrola.

76. Opći je zaključak izvješća Službe za unutarnju reviziju pozitivan: za najrizičnija područja

rada Glavnog tajništva uspostavljene su pouzdane kontrole te se održava podjela dužnosti
među različitim članovima osoblja za ex ante i ex post kontrole. Nisu opaženi nikakvi veći
nedostatci.
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VIII. Mjere poduzete na temelju odluke o razrješnici
za 2018.
77. Europski parlament dao je 13. svibnja 2020. razrješnicu 1 za izvršenje proračuna za

financijsku godinu 2018. U nastavku su opisane mjere poduzete na temelju opažanja iz odluke
o razrješnici.

Revizija administrativnih rashoda (stavci 5. i 15. odluke o razrješnici)
78. Stavak 5.: stope pogreške za administrativne rashode posljednjih su nekoliko godina ispod
praga značajnosti te se revizijski rizik u tom području smatra niskim. Sud na temelju opće
procjene rizika raspoređuje svoje revizijske resurse na područja obuhvaćena aktivnostima
povezanima s davanjem izjave o jamstvu koja su izloženija pogreškama.

79. Međutim, revizijama koje Sud provodi u svrhu davanja izjave o jamstvu za administrativne

rashode već niz godina nije obuhvaćeno isključivo ispitivanje reprezentativnog uzorka
transakcija, sustava unutarnje kontrole te godišnjih izvješća o radu i drugih mehanizama
upravljanja. Iako je tim aktivnostima već obuhvaćen širok raspon tema, Sud je u kontekstu
izjave o jamstvu za 2018. analizirao i postupke javne nabave za radove i usluge povezane sa
sigurnošću ljudi i poslovnih prostora. Za 2019. godinu dodatna tema koju je Sud obradio bilo je
povećanje broja članova ugovornog osoblja i povezanih plaćanja u razdoblju 2012. – 2018. u
svim institucijama i tijelima. Još jedan aspekt koji je Sud ispitao za 2019. u području sustava za
unutarnju kontrolu bili su nadzorni i kontrolni sustavi Europskog gospodarskog i socijalnog
odbora, Europskog odbora regija i Europskog nadzornika za zaštitu podataka. Riječ je o prvom
ispitivanju u ciklusu takvih ispitivanja kojim će se obuhvatiti sve institucije i tijela.

80. Sud smatra da će zahvaljujući različitim sastavnim dijelovima navedenih aktivnosti tijekom
ciklusa od nekoliko godina preispitati nedostatke u administrativnim rashodima u svakoj
instituciji. Taj je pristup u potpunosti u skladu s profilom rizičnosti revizijskog područja
administrativnih rashoda.

81. Stavak 15.: broj ispitanih transakcija reprezentativan je za predmetni naslov VFO-a i u

njemu se odražava rizik u tom području. Znatnim povećanjem broja transakcija u tom području
stvorila bi se potreba za dodatnim resursima što može biti nerazmjerno povezanom riziku.
Međutim, uz odgovor na stavak 5. Sud želi istaknuti da je za izjavu o jamstvu za 2020. godinu
povećao uzorak transakcija za naslov 5. VFO-a na 48.

82. Također valja podsjetiti na to da Sud redovito ispituje posebne teme u tom području u

okviru svojih revizija uspješnosti i usklađenosti. Na primjer, Sud je ispitao upravljanje zgradama
(tematsko izvješće br. 34/2018), primjenu izmjena Pravilnika o osoblju iz 2014. godine
(tematsko izvješće br. 15/2019) te otvorene natječaje i postupke odabira koje provodi EPSO
(tematsko izvješće br. 23/2020).

1

Odluka 2019/2059 (DEC) Europskog parlamenta.
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83. Kad je riječ o podnošenju neovisnog godišnjeg izvješća o institucijama EU-a (kao što je to

slučaj za agencije EU-a), Sud želi istaknuti da je u skladu s Ugovorom dužan dostaviti izjavu o
jamstvu kojom su obuhvaćene institucije i tijela, dok se uredbama o osnivanju većine agencija
predviđa dostavljanje pojedinačnog revizorskog mišljenja Suda.

Vremenski okvir postupka za davanje razrješnice Sudu (stavak 7. Odluke
o razrješnici)
84. Sud predano radi na pridržavanju rokova za davanje razrješnice koje je utvrdio

zakonodavac. Sud nastoji podnijeti godišnja izvješća čak i ranije kada je to moguće, bez
ugrožavanja kvalitete svojih revizijskih aktivnosti.

Rashodi za Ured za upravljanje individualnim materijalnim pravima i
njihovu isplatu (PMO, stavak 8. odluke o razrješnici)
85. Za usluge PMO-a 2017. godine isplaćeno je 216 732 eura, 2018. godine 268 610 eura i

2019. godine 293 238 eura. Kao i 2017. i 2018., predmetne usluge uključivale su mirovine,
naknade, financijska prava, plaće te službena putovanja članova i osoblja Suda. Dva su razloga
za veće troškove 2018. godine: (i) Sud je 1. ožujka 2017. eksternalizirao upravljanje službenim
putovanjima PMO-u i (ii) 2018. godine zabilježeno je povećanje broja obavljenih službenih
putovanja. Razlog za blago povećanje troškova za usluge PMO-a 2019. leži u povećanju cijene
usluge (za 2 %) i blagom porastu aktivnosti (PMO je obradio više dokumenata). U brojčanim
vrijednostima navedenima u stavku 8. odluke o razrješnici odražavaju se proračunski iznosi.
Početkom 2021. proračunska linija 1655 prenesena je na Komisiju kako bi joj se omogućio
izravan pristup u svojstvu proračunskog tijela. Sud više ne plaća račune PMO-a.
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Upotreba službenih vozila (stavak 10. odluke o razrješnici)
86. Kad je riječ o upotrebi službenih vozila, Sud je primijetio znatne uštede otkako su nova

pravila stupila na snagu. To je vidljivo iz smanjenja dodatnih troškova za nadoknade u vezi s
upotrebom vozila u druge svrhe osim obavljanja dužnosti:

Slika 2. – Fluktuacije u nadoknadama troškova za službena vozila
(u razdoblju 2016. – 2020.)
= vrijednost za prethodnu godinu

12 210 eura

3 539 eura

– 71 %

2 809 eura

– 21 %

833 eura

– 70 %

96 eura

– 88 %

Izvor: Uprava za kadrovske poslove, financije i opće usluge.

87. Također su zabilježene znatne uštede u pogledu potrošnje goriva. Međutim, 2020. bila je
izvanredna godina s obzirom na zdravstveno stanje i ograničenja putovanja.

Slika 3. – Rashodi za kartice za gorivo (u razdoblju 2013. – 2020.)

Izvor: Uprava za kadrovske poslove, financije i opće usluge.

88. Kad je riječ o upotrebi službenih vozila u privatne svrhe, 2020. nije bilo promjena.
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Ključni pokazatelji uspješnosti (stavak 11. odluke o razrješnici)
89. Sud je u siječnju 2021. donio novu strategiju za razdoblje 2021. – 2025. Sud trenutačno

razmatra potrebu za preispitivanjem svojih pokazatelja uspješnosti i/ili njihovim daljnjim
usklađivanjem sa svojim strateškim ciljevima. U tom će kontekstu Sud ujedno istražiti najbolji
način za mjerenje dodatne vrijednosti svojih aktivnosti za institucijske dionike Suda, tj.
Europski parlament, Vijeće i nacionalne parlamente.

90. Sud je tijekom razdoblja 2018. – 2020. s pomoću upitnika prikupljao mišljenja svojih

dionika o učinku i korisnosti izvješća koja izrađuje. Te je upitnike poslao svim subjektima
kojima su upućena njegova izvješća, kao što su zastupnici u Europskom parlamentu i tajništva
odbora Europskog parlamenta. Sud je rezultate objavio u svojim izvješćima o radu. Za 2020.
75 % ispitanika navelo je da je razina učinka Suda bila vrlo visoka ili visoka (2019.: 81 %,
2018.: 78 %). Osim toga, 84 % ispitanika smatralo je aktivnosti Suda vrlo korisnima ili korisnima
(2019.: 88 %, 2018.: 87 %).

Nazočnost članova Suda (stavci 17. i 18. odluke o razrješnici)
91. Stavak 17.: Sud redovito vodi evidenciju o nazočnosti članova Suda na sastancima kolegija

Suda, Upravnog odbora i revizijskih vijeća. Godišnje izvješće o radu Suda za 2020. prvi put
sadržava informacije o tome. Sud će u narednim godinama nastaviti iznositi statističke podatke
o nazočnosti članova Suda.

92. Stavak 18.: članovi Suda, kao i pojedinci na drugim jednakovrijednim položajima u drugim

institucijama EU-a, nemaju pravo na godišnji odmor. Sud je u svojim internim pravilima utvrdio
postupak u skladu s kojim je član koji predsjeda sastankom kolegija Suda, revizijskog vijeća ili
određenog odbora dužan evidentirati prisutnost i odsutnost članova. Odsutnost članova može
se opravdati na temelju obrazloženog pisanog zahtjeva ako za nju postoji poseban razlog:
bolest, teške obiteljske okolnosti, viša sila ili službeno putovanje. Tajništvo Suda vodi registar s
tim informacijama i svim popratnim dokumentima.

Etički okvir Suda (stavci 28., 30. i 31. odluke o razrješnici)
93. Stavak 28.: u prosincu 2020. Sud je ažurirao etički okvir za svoje članove kako bi se u obzir
uzele preporuke iznesene na temelju stručnog pregleda u području etike koji su 2019. provele
vrhovne revizijske institucije Republike Poljske i Republike Hrvatske, kao i preporuke
Europskog parlamenta. Članovi Suda sada su dužni podnijeti izjavu o financijskim interesima
koju bi trebalo ažurirati svake godine. Predsjednik Suda pregledava te izjave uz pomoć Službe
za pravna pitanja te po potrebi uključuje Odbor za etička pitanja.

94. Stavak 30.: Sud će 2021. ažurirati etički okvir za sve članove osoblja. Tim će se

preispitivanjem obuhvatiti i informacije i komunikacija o etičkim pitanjima.

95. Stavak 31.: preporuke iz izvješća o stručnom pregledu već su uzete u obzir pri ažuriranju
etičkog okvira za članove Suda koji je donesen u prosincu 2020. Sud trenutačno radi i na

25
ažuriranju etičkog okvira za članove osoblja na temelju preporuka iz tog izvješća. Sud će
pravodobno obavijestiti Europski parlament o ishodu.

Raspodjela radnog opterećenja (stavak 34. odluke o razrješnici)
96. Za raspodjelu radnog opterećenja na Sudu zaduženi su rukovoditelji. U dokumentu „Vodič

za promicanje jednakih prilika” iznose se smjernice za rukovoditelje u tom pogledu. Taj vodič
sadržava odjeljak posvećen stvaranju radnog okruženja usmjerenog na rezultate, kao i odjeljak
o pravednom postupanju. Njime se rukovoditelje potiče da se upoznaju s obrascima rada svojih
članova osoblja i da u skladu s time prilagode raspodjelu posla. Rukovoditelje se također potiče
da zatraže vanjsku potporu ako jedan od članova njihova tima postane nedostupan ili
promijeni obrazac rada (npr. ako počne raditi u nepunom radnom vremenu). Tim za stručno
osposobljavanje uveo je 2019. obvezan tečaj osposobljavanja za rukovoditelje čiji se sadržaj
okvirno temelji na tom vodiču. Taj se tečaj nastavio održavati tijekom 2020. godine.

97. Tijekom 2018. i 2019. rukovoditelji Suda sudjelovali su na obveznom tečaju
osposobljavanja o upravljanju u slučajevima u kojima njihovo osoblje radi na daljinu. Sadržaj
tečaja osposobljavanja uključivao je uravnoteženu i pravednu raspodjelu radnog opterećenja.
98. Ako se članovi osoblja osjećaju preopterećenima, mogu se obratiti Odboru osoblja,

Zajedničkom odboru za jednakost prilika, liječničkoj službi, timu za ljudske resurse, službeniku
za raznolikost i uključivanje ili organizacijskim psiholozima Suda.

Rodna ravnoteža (stavci 40. i 41. odluke o razrješnici)
99. Stavak 40.: na dan 31. prosinca 2019. 51 % osoblja Suda bile su žene (udio je

nepromijenjen od 2018.). Žene su činile 44,2 % revizorskog i administratorskog osoblja Suda (u
usporedbi s 45 % 2018.), čime je postignut gotovo ravnomjeran omjer žena i muškaraca. U
tablicama u nastavku sažeto su prikazana kretanja u rodnoj ravnoteži na rukovodećim
položajima na Sudu tijekom posljednjih godina.

Slika 4. – Rodna ravnoteža na rukovodećim položajima (u razdoblju
2010. – 2020.)
Žene
Muškarci
30 %

28 %

30 %

30 %

31 %

30 %

36 % 36,8 % 37,5 % 33,3 % 33,3 %

70 %

72 %

70 %

70 %

69 %

70 %

64 % 63,2 % 62,5 % 66,7 % 66,7 %

Izvor: Uprava za kadrovske poslove, financije i opće usluge.
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Slika 5. – Rodna ravnoteža na rukovodećim položajima na dan
31. prosinca 2020.
Detaljan prikaz po vrstama rukovoditelja
Žene
Muškarci
Ravnatelji

Rukovoditelji

14 % 86 %

33 % 67 %

30 % 70 %

40 % 60 %

Revizija

Administracija

Revizija

Administracija

Izvor: Uprava za kadrovske poslove, financije i opće usluge.

100. Stavak 41.: trenutačno su od 27 članica i članova Suda njih osam članice (u usporedbi s

četirima 2016.).

Stručno osposobljavanje i suradnja sa sveučilištima (stavak 43. odluke o
razrješnici)
101. Sud je tijekom 2020. nastavio suradnju sa Sveučilištem u Loreni u Nancyju i Metzu
(Francuska), Europskim sveučilišnim institutom u Firenci (Italija) i drugim vodećim
sveučilištima. Sud trenutačno istražuje mogućnost uspostave dodatnih partnerstava u
Njemačkoj i Nizozemskoj.

Zgrada K1 (stavak 44. odluke o razrješnici)
102. Sud je 2018. u suradnji s luksemburškim tijelima proveo preliminarnu studiju o zgradi K1.

Sud je ispitao različite mogućnosti predstavljene u lipnju 2019. i odlučio započeti s provedbom
studije izvedivosti u prvom tromjesečju 2021. Rezultati te studije trebali biti dostupni do
kraja 2021. Sud će obavijestiti Odbor Parlamenta za proračunski nadzor o eventualnim
rješenjima zajedno s proračunskim procjenama.
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103. U kolovozu 2019. s fasade zgrade K1 otpala su dva staklena elementa. Ta je nesreća

dovela do postavljanja sigurnosnog perimetra oko zgrade. Sud je započeo s provedbom studije
kako bi se ocijenilo stanje fasade i utvrdile mjere koje je potrebno poduzeti. Na temelju
rezultata te studije Sud će provesti određene preventivne radove tijekom 2021. s proračunom
od otprilike 250 000 eura.

Softver otvorenog koda (stavak 47. odluke o razrješnici)
104. IT sustavi Suda temelje se na čvrstim načelima IT arhitekture kojima se uzima u obzir
pristup ostvarivanja odgovarajućeg omjera troškova i koristi u skladu s glavnim tehnologijama
koje se nabavljaju na međuinstitucijskoj razini. Na temelju tih kriterija Sud je odlučio uvesti
određena rješenja besplatnog softvera otvorenog koda kao ključne sastavne dijelove svojeg
portfelja. Kad je riječ o Sudu kao „ponuđaču” besplatnog softvera otvorenog koda, Sud želi
naglasiti da su njegove aktivnosti razvoja softvera vrlo ograničene jer primjenjuje načelo u
skladu s kojim daje prednost ponovnoj upotrebi u odnosu na kupnju i kupnji prije izrade.
Suradnja s drugim institucijama i tijelima EU-a (stavak 48. odluke o
razrješnici)
105. Sud sudjeluje u raznim stalnim i ad hoc odborima i radnim skupinama u okviru kojih

institucije EU-a surađuju, razmjenjuju informacije i primjere najbolje prakse te, kad god je to
moguće, pronalaze zajednička rješenja. Sud namjerava iskoristiti sve prilike za suradnju s
drugim institucijama i tijelima EU-a.
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IX. Izjava dužnosnika za ovjeravanje
na osnovi delegiranja
Ja, niže potpisani glavni tajnik Europskog revizorskog suda, u svojstvu dužnosnika za
ovjeravanje na osnovi delegiranja, izjavljujem:
o

da su informacije u ovom izvješću istinite i točne; te

o

da imam razumno jamstvo:
—

da su resursi dodijeljeni za aktivnosti opisane u ovom izvješću upotrijebljeni u
predviđene svrhe i u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja

—

da se uspostavljenim kontrolnim postupcima pružaju potrebna jamstva o zakonitosti
i pravilnosti transakcija povezanih s računovodstvenom dokumentacijom i jamči
odgovarajuće postupanje u slučaju optužbi ili sumnji na prijevaru, te

—

da su koristi ostvarene provedbom kontrola razmjerne troškovima.

Ovo se jamstvo temelji na mojoj prosudbi i informacijama koje su mi dostupne, kao što su
izvješća i izjave dužnosnika za ovjeravanje na osnovi daljnjeg delegiranja, izvješća unutarnjeg
revizora i izvješća vanjskog revizora za prethodne financijske godine.
Potvrđujem da nemam saznanja ni o čemu što nije navedeno u ovom izvješću, a što bi moglo
naštetiti interesima ove institucije.
Sastavljeno u Luxembourgu 19. veljače 2021.

Zacharias Kolias
glavni tajnik
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