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I.

Uvod

1. Generalni sekretar s svojim letnim poročilom o dejavnostih zagotavlja odgovornost v zvezi s
poslovodenjem znotraj Evropskega računskega sodišča in do proračunskih organov. V skladu s
členom 74(9) finančne uredbe je namen poročila zagotoviti informacije o upravljanju virov,
vključno s sistemi, ter o učinkovitosti in uspešnosti sistemov notranje kontrole.

II. Generalni sekretariat Evropskega računskega
sodišča: okolje in glavni dosežki v letu 2020
2.1

Generalni sekretariat Evropskega računskega sodišča: uvod

2. Naloga generalnega sekretariata je zagotoviti ustrezne vire, storitve in opremo, da bi

Evropsko računsko sodišče (Sodišče) lahko izpolnilo svoje poslanstvo in strateške cilje.
Generalni sekretar je odgovoren za upravo in kadrovsko upravljanje Sodišča, pa tudi za njegov
proračun, jezikovne storitve in storitve objavljanja, izobraževanje in razvoj, digitalno delovno
okolje, varnost in zaščito ter neprekinjeno poslovanje (oprema, zdravstvena služba itd.).

3. Generalni sekretariat je razdeljen na tri direktorate:
(a)

Direktorat za kadrovske, finančne in splošne zadeve (SG1-DHR), ki je odgovoren za
zaposlovanje, poklicni razvoj, usposabljanje, službena potovanja, kadrovsko upravljanje,
varnost in zdravstveno službo;

(b)

Direktorat za informatiko, delovno okolje in inovacije (SG2-DIWI), ki je odgovoren za
fizično delovno okolje (stavbe, tehnične zmogljivosti, pisarne, logistiko), digitalno delovno
okolje (oprema, storitve in naprave IT) in knjižnico;

(c)

Direktorat za prevajanje, jezikovne storitve in objave (SG3-TLSPD), ki zagotavlja
prevajalske in jezikovne storitve ter storitve objavljanja na Sodišču.

4. Generalni sekretar nadzira tudi Sekretariat Sodišča, ki zagotavlja zlasti nemoteno pripravo

in nadaljnje spremljanje zasedanj Sodišča.

5. Leta 2020 je imel Generalni sekretariat 331 uslužbencev in je upravljal skoraj celoten
proračun Sodišča (151 862 000 EUR). Izvrševanje proračuna je bilo glede na izredne okoliščine
v lanskem letu zadovoljivo, saj so bile prevzete obveznosti za 95,7 % končnih odobritev. Plačila
so znašala 137 132 963 EUR, skupne končne odobritve pa 152 237 000 EUR.
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6. Uslužbenci so razdeljeni na tri direktorate, kot je prikazano v nadaljevanju.
Slika 1 – Razdelitev uslužbencev v Generalnem sekretariatu
Uradniki

Pogodbeni uslužbenci

Začasni uslužbenci
SG

4

Sekretariat

4

DHR

51

DIWI

53

TLSPD

5

1
2
18

121

2

10

11

12

33

233

41

65

6
110
66

Skupno
število
uslužbencev
v posamezni
službi

144

Skupno število
uslužbencev:
331

Skupno število uslužbencev
glede na vrsto pogodbe

Vir: Direktorat za kadrovske, finančne in splošne zadeve

7. Poleg tega je v direktoratu SG2-DIWI zaposlenih veliko zunanjih izvajalcev storitev

(77 zunanjih uslužbencev [nekateri s skrajšanim delovnim časom] v letu 2020), ki delajo na
projektih Sodišča na področju IT.

2.2

Poudarki leta 2020

8. Glavni izziv v letu 2020 je bila kriza zaradi COVID-19, zaradi katere je prišlo do motenj
delovnega programa Sodišča, ki je moralo tudi ponovno razmisliti o svojih prioritetah, da bi
zagotovilo neprekinjeno poslovanje ter hkrati varnost članov in uslužbencev. Ko se je situacija
slabšala, je bila prva prioriteta Sodišča hitro zagotoviti tehnična sredstva za delo na daljavo za
vse uslužbence Sodišča. Sodišče je moralo upoštevati tudi navodila nacionalnih organov. Načrt
neprekinjenega poslovanja sicer ni bil uradno aktiviran, a se je odbor za krizno upravljanje
začel sestajati redno s ciljem upravljati in spremljati splošna tveganja, s katerimi se je srečevala
institucija.
9. Sodišče je že od prvih faz krize zaradi COVID-19 naprej upoštevalo navodila vlade

Luksemburga, države gostiteljice Evropskega računskega sodišča, ki je ta navodila izdajala prek
številnih javnih organov. V skladu z načrtom neprekinjenega poslovanja Sodišča je bil glavni
takšen organ visoka komisija za nacionalno zaščito (High Commission for National Protection).
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Vendar je bila celotna luksemburška vlada (vključno z ministrstvom za zdravje in uradnim
listom (Legilux)) v kriznem stanju in je komunicirala z evropskimi institucijami.

10. Sodišče je za oceno potencialnega tveganja za neprekinjeno poslovanje uporabilo tudi

širok nabor virov informacij. Ti so zajemali:
(a)

specializirane mednarodne organe (kot so Svetovna zdravstvena organizacija (WHO),
Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) in francoska agencija
za javno zdravje (Santé Publique France);

(b)

evropske medinstitucionalne mreže (kot sta medinstitucionalni zdravniški odbor
(Interinstitutional Medical Board (IMB)) in institucionalno skupino za varnost
(Institutional Security Group);

(c)

neformalno medinstitucionalno mrežo za upravljanje neprekinjenega poslovanja;

(d)

odbor direktorjev uprav v Luxembourgu (CALux);

(e)

medinstitucionalno skupino za izmenjavo informacij in usklajevanje.

11. Tehnična sredstva za delo na daljavo za vse uslužbence Sodišča in zunanje izvajalce IT,

vključno s potrebno infrastrukturo, napravami in licencami, so bila zagotovljena že 16. marca.
Delovne ureditve so bile hitro prilagojene javnozdravstvenim razmeram. Delo na daljavo je
postalo obvezno za vse nekritične uslužbence, zgornja meja delovnih dni na daljavo pa je bila
opuščena. Vse od takrat se delo praviloma opravlja na daljavo.

12. Sprejeti so bili dodatni ukrepi za zagotovitev neprekinjenega poslovanja:
(a)

vzpostavitev izrednega postopka, s katerim lahko Sodišče sprejema uradne dokumente;

(b)

znatno povečanje ponudbe tečajev e-učenja ter spletnih razprav in predstavitev zaradi
prilagoditve 100-odstotnemu delu na daljavo;

(c)

vzpostavitev posebne kode v sistemu AMS za revizijske uslužbence, ki niso mogli delati
zaradi družinskih obveznosti (kot je šolanje na domu), in zagotovitev posebnih določb za
uslužbence, ki imajo vzdrževane otroke s posebnimi potrebami.

13. Uprava je hitro sprejela naslednje ukrepe za zaščito uslužbencev:
(a)

vzpostavitev tehnične krizne enote zaradi COVID-19, ki svetuje odboru Sodišča za krizno
upravljanje;

(b)

zaustavitev vseh službenih potovanj na območja z visokim tveganjem za COVID-19;

(c)

uvedbo zaščitnih ukrepov;

(d)

obsežno prikazovanje informacij o nujnosti spoštovanja higienskih ukrepov (npr. obvestila
uslužbencem, plakati na straniščih v stavbah Sodišča) z rednimi pregledi, ki jih izvajajo
uslužbenci Sodišča, odgovorni za varnost in zaščito;

(e)

zagotovitev razkužila za roke na ključnih mestih v vseh treh stavbah Sodišča;
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(f)

namestitev zaščitnih pregrad iz pleksi stekla na obljudenih mestih (kot so sprejemna
pisarna, služba za pomoč direktorata DIWI, služba za pomoč v zvezi s kadrovskimi
zadevami, menza in kavarna) in v vseh skupnih pisarnah;

(g)

omejitev dostopa do konferenčnih in sejnih sob ter ureditev prostorov za pripravo in
dostavo hrane, da ustrezajo strogim higienskim ukrepom in ukrepom za omejevanje
stikov;

(h)

boljše čiščenje pisarn in območij z večjim tveganjem (kot so stranišča in kljuke na vratih);

(i)

v menzi in kavarni samo ponudba hrane, ki jo stranke odnesejo.

14. Hitro je bilo vzpostavljeno interno krizno komuniciranje s ciljem celovitega in

transparentnega obveščanja uslužbencev o zdravstvenih tveganjih, povezanih s pandemijo.
Od začetka krize sta direktorat SG1-DHR in Generalni sekretar poleg obvestil uslužbencem in
namenski strani o COVID-19 na intranetu poslala 70 informativnih biltenov.

15. Nenadne motnje zaradi pandemije COVID-19 so vplivale na izvrševanje proračuna:

interakcija med ljudmi je postala skoraj povsem virtualna, zaradi česar se je zmanjšala uporaba
nekaterih proračunskih vrstic (kot so službena potovanja, komunalne storitve, stroški
tolmačenja, objave ter organiziranje sestankov in konferenc). Hkrati so se pojavile nove
potrebe po javnem naročanju. Proračunska organa sta dovolila prerazporeditev neporabljenih
odobritev v odziv na nove potrebe: povečano porabo za IT, nov dostop do specifičnih
podatkovnih zbirk za revizorje, zaščitno zdravstveno opremo in nov naložbeni projekt na
področju varnosti (več informacij je na voljo v poročilu o izvrševanju proračuna za leto 2020).
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III. Direktorat za kadrovske, finančne in splošne
zadeve (SG1-DHR)
16. Direktorat za kadrovske, finančne in splošne zadeve (SG1-DHR) je odgovoren za kadrovske

vire, finance, zdravstveno službo, varnost, prireditve in protokol ter nekatere splošne zadeve
na Sodišču. Upravlja skoraj 89,3 % proračuna Sodišča (135 981 000 EUR od skupnih
152 237 000 EUR za institucijo kot celoto v letu 2020), predvsem za plače članov in
uslužbencev.

Proračunska postavka
Plače
Službena potovanja
Zdravstvena in socialna služba
Drugi uslužbenci
Strokovno usposabljanje
Vozila/prevoz
Svetovanje, študije in raziskave
Reprezentančni stroški
Drugi upravni odhodki
Zasedanja, prireditve in konference
SKUPAJ

Odobritve za
zadevno leto
(v EUR)
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

Plačila
(v EUR)

% izvršitve
(plačila kot delež
odobritev)

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

98,05 %
19,33 %
47,19 %
77,63 %
54,76 %
67,22 %
28,64 %
14,56 %
71,04 %
22,15 %
94,56 %

Opomba: Zaradi zaokroževanja seštevek posameznih deležev morda ni enak celoti.

17. Pandemija COVID-19 je vplivala na proračun za vse dejavnosti, ki vključujejo javnost, kot
so službena potovanja, reprezentančni stroški ter zasedanja in konference.
18. Direktorat GS1-DHR je imel pomembno vlogo pri obvladovanju krize zaradi COVID-19, saj

je odgovoren za zdravstveno službo, službo za varnost in zaščito, upravljanje časa, upravljanje
službenih potovanj in komunikacijo z uslužbenci v zvezi s COVID-19.

19. Zdravstveni službi je uspelo hitro reorganizirati delo v delo na daljavo ter nadaljevati

vsakodnevne upravne in zdravstvene naloge, hkrati pa opravljati nalogo strokovnega
svetovanja za institucijo in zagotavljati pomoč uslužbencem v težavah. Skupaj s skupino za
javno naročanje je organizirala nujni postopek za nabavo osebne zaščitne opreme za zaščito
uslužbencev Sodišča in zagotovitev skladnosti institucije z luksemburškimi pravili. Zdravstvena
služba je organizirala tudi kampanjo cepljenja proti sezonski gripi za približno 300 uslužbencev,
pri čemer je uporabljala stroge sanitarne protokole.
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20. Tudi v teh težkih časih je direktoratu GS1-DHR uspelo hitro prilagoditi postopke novim
razmeram in doseči večino načrtovanih ciljev. Njegovi glavni dosežki so bili:
(a)

ohranitev stopnje nezasedenih delovnih mest precej pod ciljem 3 %, in sicer na 2,34 %;

(b)

izvedba 25 izbirnih postopkov na podlagi objave prostega delovnega mesta in izvedba
sedmih razpisov za prijavo interesa za različna delovna mesta;

(c)

prilagoditev postopkov za sprejem novih uslužbencev in od septembra uporaba novega
kombiniranega postopka (kombinacija osebnih srečanj v prostorih Sodišča in sestankov
prek aplikacije Teams);

(d)

vzpostavitev portala za nove uslužbence, ki naj bi začel delovati v začetku leta 2021, s
ciljem avtomatizacije administrativnega dela organizacijskega uglaševanja.

21. V tabeli v nadaljevanju so povzeti podatki o zaposlovanju na Sodišču.
Število novo zaposlenih v
letu 2020
Člani
Uradniki
Začasni uslužbenci
Pogodbeni uslužbenci
Napoteni nacionalni
strokovnjaki
Pripravniki
SKUPAJ

Število novo zaposlenih v
letu 2019
3
18
21
20

2
17
33
21

3
50
115

6
55
134

22. Na področje strokovnega usposabljanja je leto 2020 prineslo velike spremembe: omejitev

gibanja je pomenila številne izzive, hkrati pa so se pojavile priložnosti in odprle nove poti za
izobraževanje. V tem kontekstu je skupina za strokovno usposabljanje začela proces razmisleka
o tem, kako v prihodnosti organizirati izobraževanje in razvoj na Sodišču, ter sodelovala z
zunanjim svetovalcem s ciljem pripraviti program vseživljenjskega učenja za uslužbence
Sodišča. Glavni poudarki v letu 2020 so bili:
(a)

hiter premik k spletnemu učenju zaradi omejitve gibanja;

(b)

stalna diverzifikacija obsega ponudbe izobraževanj;

(c)

vse pomembnejša vloga pri podpori kadrovskim postopkom in upravljanju talentov.

23. Sodelovanje z Uradom za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PMO) je v letu 2020

potekalo nemoteno: skupini na Sodišču in v Komisiji imata enaka orodja IT (Sysper, Nap in SAP)
za upravljanje finančnih pravic in plač na daljavo.

24. Kar zadeva finance, so bila prizadevanja direktorata osredotočena na pravočasno

zagotavljanje zadostnih odobritev za vsako proračunsko postavko za leto 2020. Proračun za
leto 2021 je bil pripravljen in predložen pravočasno, septembra 2020 pa je bil sistem SAP
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uspešno preseljen na sistem SAP-HANA. Delovni proces brez papirja, od računa do plačila,
deluje na vseh področjih.

25. V členu 116 finančne uredbe so določeni roki za izvršitev plačil v zvezi s pogodbami.

Skladnost s temi roki se spremlja z informacijskim sistemom za računovodenje in poslovodenje.
Leta 2020 je bilo za izvršitev takih plačil v povprečju potrebnih 11 dni (v primerjavi z 11,2 dneva
v letu 2019). V letu 2020, tako kot v prejšnjih letih, prejemniki teh plačil niso vložili zahtevkov
za zamudne obresti.

26. Uslužbenci, odgovorni za varnost, so se osredotočali predvsem na zagotavljanje

neprekinjenega poslovanja skozi celotno trajanje krize, hkrati pa so še naprej opravljali svoje
vsakodnevne naloge: nadzor dostopa do stavb in zagotavljanje stalnega nadzora nad vsemi
tehničnimi napravami.

27. Zaradi upoštevanja nacionalnih predpisov o COVID-19 je služba za prireditve, obiske in

protokol pregledala in prilagodila svoje postopke: prireditve se lahko organizirajo tako na kraju
samem kot v kombinirani obliki (kombinacija prireditev na kraju samem in na daljavo).
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IV. Direktorat za informatiko, delovno okolje in
inovacije (SG2-DIWI)
28. Direktorat za informatiko, delovno okolje in inovacije (SG2-DIWI) je odgovoren za

digitalno (oprema, storitve in naprave IT) in fizično delovno okolje (stavbe, tehnična oprema,
pisarne in logistika) Sodišča. Upravlja tudi knjižnico Sodišča.

29. Na področju informacijske tehnologije je leto 2020 močno zaznamovala kriza zaradi
COVID-19. Direktorat SG2-DIWI je od prvega dne omejitve gibanja vsem uporabnikom
(vključno z zunanjimi pogodbenimi izvajalci) zagotavljal rešitev dostopa na daljavo zaradi dela
na daljavo. Vse od projekta „Prenosni računalniki za vse” (Laptops for everyone), ki je bil
izveden leta 2013, lahko vsi uslužbenci Sodišča delalo na daljavo z uporabo prenosnih
računalnikov in naprav OTP za povezovanje. Na podlagi novega sklepa o delu na daljavo iz
leta 2019 so bile že 11. marca 2020 dodatno kupljene in aktivirane neomejene licence VPN. Do
16. marca, ko je delo na daljavo za uslužbence Sodišča in zunanje izvajalce storitev postalo
obvezno, so imeli vsi uporabniki vso opremo, informacijska infrastruktura je bila posodobljena
in aktivirane so bile licence v podporo povečanemu številu sočasnih povezav.
30. Direktorat SG2-DIWI je tudi zelo hitro uvedel aplikacijo Microsoft Teams, da bi olajšal

delovno sodelovanje, zlasti videokonference, tako interno kot z zunanjimi deležniki. Razvite so
bile nove rešitve za kombinirane sestanke, zlasti za zasedanja Sodišča in upravnega odbora. Za
take kombinirane sestanke je bila prilagojena ena od konferenčnih dvoran, druge sobe pa so
bile prilagojene za tiskovne konference, spletne seminarje, izobraževanje in druge prireditve,
vključno s tolmačenjem.

31. Poleg dela v zvezi s pandemijo je bila v letu 2020 izvedena tudi konsolidacija dejavnosti,
povezanih z digitalnim revidiranjem:
(a)

laboratorij ECALab je objavil poročilo o dejavnostih;

(b)

objavljena je bila izdaja revije Journal o velepodatkih in digitalnem revidiranju;

(c)

napredek je bil dosežen pri digitalni preobrazbi revidiranja izvajalskih agencij;

(d)

laboratorij ECALab je sodeloval pri 12 revizijskih nalogah;

(e)

vzpostavljena je bila nova platforma za izmenjavo znanja in sodelovanje, imenovana
Technology and Innovation for Audit (TINA), ki je namenjena mreženju med uslužbenci
Sodišča in vrhovnih revizijskih institucij držav članic EU.

32. Direktorat SG2-DIWI je sodeloval tudi pri dejavnostih usmerjevalnega odbora za

digitalizacijo, zlasti v ad hoc skupinah in pri pripravi razvojnega načrta, kot je bilo zahtevano.
Novi intranet, ki je bil uveden januarja, je postal enotni portal za dostop do digitalnih storitev
in informacij na Sodišču. Zaradi tega se je poenostavilo oblikovanje aplikacij za mobilne
naprave in izboljšal dostop do informacij na Sodišču.

33. BibliotECA-discovery, nov sistem za upravljanje knjižnice, ki je bil uveden aprila, in

AWARE, platforma za metodologijo in smernice Sodišča, ki je bila vzpostavljena maja, sta
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ključna nova sistema za lažje upravljanje znanja na Sodišču, skupaj z 31 vozlišči znanj, ki so
podprta s spletnimi stranmi za sodelovanje Sharepoint.

34. Posebna pozornost je bila namenjena kibernetski varnosti, saj so bila uvedena orodja za

izboljšanje spremljanja in preprečevanja, ter neprekinjenemu poslovanju. Za ključni kazalnik
smotrnosti o „razpoložljivosti kritičnih sistemov” je bila dosežena vrednost 99,97 %. Na tem
področju je bil izbran nov sistem za spremljanje varnosti in odkrivanje groženj ter programska
oprema za zaščito pred grožnjami za mobilne naprave Sodišča. Organiziranih je bilo več
spletnih seminarjev za ozaveščanje, na katerih so bila obravnavana vprašanja, kot je varnost IT
med delom na daljavo. Orodja Sodišča za kibernetsko varnost so bila posodobljena s ciljem
zaščite pred ugotovljenimi ranljivostmi.

35. Kar zadeva stavbno infrastrukturo, se je začela prenova stavbe K2, vhod v garažo K3 je bil
dokončan in pravočasno je bila pridobljena ponovna certifikacija EMAS. Skupina za opremo je
pripravila projekt „vrnitev v prostore”, katerega uspeh je bil potrjen s pridobitvijo oznake
„Prostor, varen pred COVID-19“ oktobra 2020.

36. Izziv je bil tudi organizirati možnost vrnitve v prostore Sodišča do sredine junija, kar je

vključevalo novo analizo tveganja, nove postopke, nove ukrepe, ter uvesti digitalne rešitve za
zagotovitev kontinuitete procesa odločanja na Sodišču: dostop do dokumentov, neformalni
video sestanki in kombinirani sestanki, rešitev za elektronsko glasovanje.

37. Direktorat SG2-DIWI upravlja 9,7 % proračuna Sodišča. Poraba odobritev v letu 2020 je

prikazana v spodnji tabeli.
Proračunske postavke

Informacijska tehnologija
Knjižnica in arhivi
Stavbe in oprema
SKUPAJ

Odobritve za
zadevno leto
(v EUR)
10 093 000
590 000
4 038 000
14 721 000

Plačila
(v EUR)
5 561 329,26
433 005,89
1 971 591,57
7 965 927

Opomba: Zaradi zaokroževanja seštevek posameznih deležev morda ni enak celoti.

% izvršitve
(plačila kot delež
odobritev)
55,10 %
73,39 %
48,83 %
54,11 %

38. Pri stavbah in opremi so bili izvedeni prenosi v naslednje leto v zvezi s čiščenjem in

vzdrževanjem (782 975 EUR), varnostjo in nadzorom stavb (569 018 EUR) ter porabo energije
(206 273 EUR). V okviru informacijske tehnologije je bilo v leto 2021 prenesenih 4 732 154 EUR
za kritje načrtovanih plačil za ključne projekte IT. Za knjižnico je bil v naslednje leto prenesen
znesek 156 994 EUR.
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V. Direktorat za prevajanje, jezikovne storitve in
objave (SG3-TLSPD)
39. V letu, ki ga je močno prizadela kriza zaradi COVID-19, se je delo nadaljevalo brez večjih

motenj in kljub posebnim ukrepom so bili v direktoratu SG3-TLSPD uspešno prevedeni in
objavljeni vsi zahtevani izdelki. Do zahtevanega roka je bilo opravljenih 97,71 % prevodov, kar
je precej nad kazalnikom smotrnosti, ki znaša 95 %.

40. Leta 2020 je bilo v direktoratu SG3-TLSPD skupaj prevedenih in pregledanih 234 414

strani, kar je 4,90-odstotno povečanje v primerjavi s prejšnjim letom, ko je bilo prevedenih in
pregledanih strani 223 468 strani. Število interno prevedenih strani se je povečalo za 8,90 %, s
čimer je bilo izravnano 7,12-odstotno zmanjšanje števila strani, oddanih v zunanje izvajanje. To
je verjetno predvsem posledica omejitve gibanja in manjšega števila dni dopusta uslužbencev,
kar je omogočilo več internega dela. Skupno število prejetih zahtevkov za prevod je bilo 2 862
(in se je v primerjavi z 2 489 v letu 2019 povečalo).

41. Prevajalci imajo še naprej pomembno vlogo pri revizijskih dejavnostih, predvsem zaradi

nudenja jezikovne podpore med revizijskimi obiski ter podpore pri podrobnem pregledu in
pripravi besedil v angleščini za skoraj vse publikacije Sodišča. Skupina za jezikovne storitve v
angleščini (ELS) je zdaj eden ključnih akterjev v vseh fazah priprave poročil, od priprave
napovednikov revizij do pregleda sporočil za javnost, s katerimi se napoveduje objava
končnega izdelka. Kar zadeva letna poročila, se član ELS sistematično udeležuje tudi
razčiščevalnih sestankov za vsako poglavje zaradi zagotovitve jezikovne podpore v zvezi s
spreminjajočim se besedilom.

42. Direktorat SG3-TLSPD upravlja manj kot 1 % proračuna Sodišča. Poraba teh sredstev v

letu 2020 je prikazana v spodnji tabeli.
Proračunske postavke
Zunanje izvajanje in
medinstitucionalno
sodelovanje
Tolmači
Objava
SKUPAJ

Odobritve za zadevno
leto
(v EUR)
657 000,00
232 000,00
271 000,00
1 160 000

Plačila
(v EUR)

% izvršitve
(plačila kot delež
odobritev)

414 026,77

63,02 %

20 924,00
88 423,32
523 374

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

Opomba: Zaradi zaokroževanja seštevek posameznih deležev morda ni enak celoti.

43. Zaradi pandemije ni bilo sestankov v živo, zato tudi ni bilo potrebe po tolmačih.

Neporabljena proračunska sredstva na področju objav so bila prerazporejena za kritje nujnih
potreb na drugih področjih, kot sta IT in zdravstvena služba.
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VI. Javno naročanje v Generalnem sekretariatu
44. Leta 2020 je Sodišče za sklenitev ene pogodbe v vrednosti več kot

60 000 EUR uporabilo
postopek s pogajanji iz točke 11.1(c) Priloge I k finančni uredbi. Ta pogodba je bila sklenjena za
nakup izbrane osebne zaščitne opreme v skupni vrednosti 123 090,20 EUR. Luksemburška
vlada je uvedla obvezno nošenje mask na vseh mestih, ki so odprta za javnost, pri dejavnostih v
zaprtem prostoru in v javnem prevozu. Sodišče se je odločilo, da izvede nujen nakup osebne
zaščitne opreme, da bi bilo dobro opremljeno za morebitno ponovno odprtje svojih stavb
(konec maja/sredi junija 2020) in preprečilo širjenje COVID-19 v svojih prostorih.

45. Sodišče je povabilo k oddaji ponudb poslalo sedmim družbam. Odgovorili sta le dve.
Naročilo v vrednosti 123 090 EUR je bilo oddano podjetju Praxisdienst GmbH.
46. Letni seznam pogodb, vključno s tistimi v vrednosti med 15 000 EUR in 60 000 EUR, ki so

bile sklenjene po postopku s pogajanji, bo na voljo na spletni strani Sodišča najpozneje
30. junija 2021.

47. Za vse postopke s pogajanji so veljali strogi postopki Sodišča v zvezi z notranjo kontrolo, s
katerimi so se zagotavljali zakonitost, pravilnost in dobro finančno poslovodenje.
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VII. Učinkovitost in uspešnost sistemov notranje
kontrole Generalnega sekretariata
7.1

Sistemi notranje kontrole Generalnega sekretariata in glavne
spremembe v letu 2020

48. Generalni sekretariat deluje v skladu s pravnim okvirom, ki vključuje:
o

finančno uredbo,

o

kadrovske predpise,

o

okvir Sodišča za notranjo kontrolo,

o

Poslovnik Sodišča,

o

interna pravila za izvrševanje proračuna,

o

listino o nalogah in odgovornostih odredbodajalca na podlagi nadaljnjega prenosa
pooblastil,

o

vse sklepe v zvezi z uporabo kadrovskih, materialnih in finančnih virov Sodišča.

49. Leta 2020 je bil okvir notranje kontrole Sodišča posodobljen zaradi spremembe finančne

uredbe leta 2018 in nove različice integriranega okvira notranje kontrole (okvir COSO), ki jo je
objavil Odbor sponzorskih organizacij Treadwayeve komisije. Spremenjeni okvir ne temelji več
na sistemu na podlagi standardov, temveč na sistemu, ki je zasnovan na načelih in v katerem
ima večji pomen strokovna presoja. Zaradi okvira notranje kontrole se sistemi notranje
kontrole Generalnega sekretariata niso bistveno spremenili, se pa večji poudarek namenja
ustrezni oceni in sporočanju pomanjkljivosti notranje kontrole, tako za finančne kot za
nefinančne procese.

50. Sistem notranje kontrole Sodišča je sestavljen iz postopkov (na podlagi metodologije

COBIT 5 za direktorat SG2-DIWI), poslovodnega nadzora, kontrol za preprečevanje in
odkrivanje ter avtomatiziranih kontrol, ki so vključeni v informacijske sisteme za vse glavne
poslovne procese Generalnega sekretariata. S tem sistemom se zagotavljajo zakonitost,
pravilnost in dobro finančno poslovodenje, omogoča pa tudi lažje doseganje operativnih ciljev
posameznih direktoratov. Leta 2020 je organizacijska struktura uprave ostala v glavnem enaka,
o maloštevilnih spremembah pa se je pravočasno poročalo. Sistem notranje kontrole se v
letu 2020 ni bistveno spremenil.

51. Finančni poslovni procesi se upravljajo z uporabo sistema SAP, ki omogoča ustrezno

ločevanje nalog na začetek, preverjanje in potrjevanje odredbodajalca. Sistem zajema
upravljanje proračuna, rezervacije sredstev, obveznosti, naročilnice in kontrolo pogodb ter
računov v skladu s finančno uredbo ter internimi pravili in postopki Sodišča. S sistemom se
zagotavljajo tudi avtomatizirane kontrole za preprečevanje napak pri obdelavi finančnih
podatkov. Poleg tega uslužbenci, ki začnejo postopke, in tisti, ki izvajajo preverjanja,
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upoštevajo kontrolne sezname, s katerimi se oceni skladnost s finančno uredbo v zvezi s
proračunskimi obveznostmi in plačilnimi nalogi.

52. Direktorata SG1-DHR in SG2-DIWI sta vzpostavila program pregledov za ocenjevanje

skladnosti s finančno uredbo in sklepi Sodišča ter spremljanje doseganja operativnih ciljev
posameznega direktorata. Sistem kontrole direktorata SG3-TLSPD je osredotočen na kakovost
prevodov.

53. V programu kontrol direktorata GS1-DHR za leto 2020 so bile upoštevane posledice

pandemije COVID-19, pripravljen pa je bil na podlagi analize tveganja za leto 2020, ugotovitev
pregledov za leto 2019, razprav z uradom PMO ter priporočil notranjih in zunanjih revizorjev.
Program naknadnih kontrol je osredotočen predvsem na finančna tveganja, saj je večina
proračuna Sodišča v pristojnosti direktorata GS1-DHR. Naknadni pregledi zajemajo:
(1)

zakonitost in pravilnost plačil v proračunskih vrsticah, ki jih upravlja direktor;

(2)

službena potovanja, ki jih je urad PMO likvidiral na podlagi navodil Sodišča za službena
potovanja in sklepa Sodišča o njihovi uporabi;

(3)

vozovnice, ki jih je izdala potovalna agencija in niso bile uporabljene;

(4)

dodatna navzkrižna preverjanja stroškov službenih potovanj in reprezentančnih stroškov
članov Sodišča, da se ugotovi morebitno dvojno povračilo za obroke in spremlja poraba
goriva v službenih vozilih;

(5)

točnost in popolnost dokumentov v osebnih spisih uslužbencev;

(6)

odsotnosti in delovni čas uslužbencev;

(7)

manjši zneski gotovine.

54. Predhodni pregledi se opravljajo za službena potovanja in reprezentančne stroške članov
Sodišča. Program zajema tudi preglede plačilne liste Sodišča in finančnih pravic njegovih
uslužbencev, ki jih izvaja urad PMO.

55. Načrt naknadnih kontrol direktorata SG2-DIWI za leto 2020 je temeljil na rezultatih

pregleda registra tveganj za leto 2021, oceni zrelosti procesa za leto 2019 in spremljanju
izvajanja priporočil v zvezi z notranjo revizijo. V načrtu so upoštevani tudi pregledi, ki jih opravi
zunanji revizor v okviru letnega pregleda IT. Program kontrol je zajemal štiri točke:
(1)

sistem za upravljanje fizičnega dostopa do stavb Sodišča;

(2)

tveganje izgube internega znanja in izčrpanja znanja;

(3)

skladnost z zgornjo mejo 15 000 EUR pri pogodbah o nakupu majhnih vrednosti;

(4)

dokazilo o dostavi za nakupe, opravljene od začetka omejitve gibanja in dela na daljavo.

56. V direktoratu SG3-TLSPD se pregledi nanašajo na vprašanja kakovosti prevodov, v primeru
negativne ocene pa se naložijo kazni. Zaradi preproste narave odhodkov na tem področju
naknadne finančne kontrole niso bile načrtovane. Vsi odhodki temeljijo na medinstitucionalnih
pogodbah o nakupu ali so namenjeni medinstitucionalnim orodjem za zunanje izvajanje.
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7.2

Pregled obvladovanja tveganj in učinek pandemije COVID-19 na
analizo tveganja

57. Letni cikel notranje kontrole Generalnega sekretariata vključuje letni pregled ocen tveganj

vsakega direktorata. Ti pregledi so podlaga za akcijske načrte v zvezi z obvladovanjem tveganj,
ki se upoštevajo pri zasnovi in izvajanju predhodnih in naknadnih pregledov. Rezultati
pregledov se nato vključijo v letno izjavo odredbodajalca na podlagi prenosa pooblastil v
letnem poročilu o dejavnostih ter v ocene tveganja za naslednje leto. Pri zasnovi sistemov
notranje kontrole se ustrezno upošteva tudi stroškovna učinkovitost.

58. V ocenjevalnem ciklu za leto 2020 so bila prvotno ugotovljena naslednja medsektorska
tveganja v treh generalnih direktoratih Generalnega sekretariata:
(a)

stanje zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU, ki povzroča omejitve glede virov ali
druge negativne učinke;

(b)

neskladnost s finančno uredbo;

(c)

odvisnost od zunanjega izvajanja, vključno s Komisijo;

(d)

kadrovska vprašanja: težave pri ocenjevanju prihodnjih potreb po zaposlovanju ali
privabljanju in ohranjanju uslužbencev ter to, da vodje prevajanja več ne morejo
zagotavljati kakovosti;

(e)

neskladnost z uredbo o varstvu podatkov ali kršitve varstva podatkov;

(f)

problemi z orodji IT;

(g)

upravljanje znanja: nezmožnost ohranjanja ali krepitve ustreznega internega znanja.

59. To analizo, ki je bila izvedena leta 2019, je marca 2020 zasenčila pandemija COVID-19.

Direktorata SG1-DHR in SG2-DIWI sta posodobila svoja registra tveganj. V direktoratu SG3TLSPD ni bilo treba pregledati ocene tveganja.

60. Direktorat SG1-DHR, ki je pristojen za varnostne in zdravstvene ukrepe, je dodal novo

tveganje: tveganje okužbe uslužbencev na delovnem mestu. To tveganje je bilo ocenjeno kot
nizko, če se upoštevajo priporočila luksemburške vlade za nadzor pandemije in zagotovi
ustrezna oprema (kot so maske in razkužilo za roke). Druga tveganja v registru direktorata
SG1-DHR se niso spremenila, čeprav so se skupine poglobljeno ukvarjale z vprašanji,
povezanimi s pandemijo COVID-19.

61. Direktorat SG2-DIWI, ki je pristojen za obsežne projekte v zvezi z IT in zgradbami, je v svoj
register tveganj za leto 2020 vključil kritična tveganja zaradi trenutne negotovosti. Splošno
tveganje nestabilnosti gospodarskega in političnega položaja (zaradi brexita), ki je bilo prej
ocenjeno kot kritično, je bilo posodobljeno zaradi upoštevanja pandemije COVID-19. Dodano je
bilo novo tveganje v zvezi z vplivom pandemije COVID-19 na projekt K2, saj je zaradi trenutnih
okoliščin ogroženo pravočasno dokončanje obnovitvenih del.
62. V direktoratu SG3-TLSPD ni bilo treba pregledati ocene tveganja. Njegov register tveganj
je osredotočen na vprašanja kakovosti ali orodja za prevajanje ali objavo.
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7.3

Pregled učinkovitosti in uspešnosti sistemov notranje kontrole

63. Januarja 2021 so vsi direktorati pregledali rezultate predhodnih in naknadnih pregledov ter

posodobili ocene tveganja in akcijske načrte za obvladovanje tveganj. Pri naknadnih pregledih
ni bilo ugotovljenih večjih slabosti v sistemih notranje kontrole. Direktorji so pregledali tudi
status vseh še neizvedenih priporočil na podlagi notranje revizije, da bi zagotovili, da bodo
izvedena v zahtevanih rokih. Odredbodajalec na podlagi prenosa pooblastil je pred podpisom
izjave v skladu s členom 74(9) finančne uredbe pregledal informacije iz poročil o notranjih
kontrolah, ki so jih zbrali vsi direktorji.

64. Pri predhodnih pregledih službenih potovanj članov Sodišča, ki jih je opravil direktorat

SG1-DHR, se je pokazalo, da se je število službenih potovanj zmanjšalo (za 76,5 % v primerjavi z
letom 2019). Enak trend je bil opažen pri reprezentančnih stroških članov in službenih
potovanjih voznikov. Pri predhodnih pregledih vrst in porabe goriva za službena vozila ni bilo
ugotovljenih nobenih težav.

65. V direktoratu SG1-DHR je bilo pri naknadnih pregledih v sistemu SAP na vzorcu 120

naključno izbranih plačil od 1 270 odkritih 12 napak. Pri treh plačilih ni bilo upoštevano pravilo,
da pravna obveznost ne sme nastati pred finančno obveznostjo. Druge napake so se nanašale
na zamude pri plačilih, predvsem dobaviteljem. Skupine poznajo postopke za obdelavo javnih
naročil in plačil, zato delo na daljavo ni vplivalo na izvajanje poslovnih procesov. Plačila se
izvajajo zakonito in točno, priložena pa je tudi ustrezna dokumentacija. Zaradi sistema SAP in
njegovih avtomatiziranih kontrol ter seznanjenosti upravnih asistentov z orodjem od leta 2008
so lahko poslovni proces med pandemijo potekali kot običajno.

66. Na splošno so bile ugotovitve Urada za vodenje in plačevanje posameznih pravic na podlagi
naknadnih pregledov pozitivne. Predhodni pregledi finančnih pravic niso razkrili nobenih
posebnih težav. Podobna nadomestila, izplačana iz drugih virov, so bila običajno pravilno
odšteta od družinskih dodatkov. Na podlagi pregledov 232 prijav šolanja je prišlo do odtegljajev
od plač samo v primeru treh spisov. Vsa odstopanja v analizi neskladnosti plač so bila
pojasnjena in utemeljena za preteklih 12 mesecev.
67. Pregledi v direktoratu SG1-DHR prav tako niso razkrili večjih težav pri poplačilu stroškov
službenih potovanj, ki ga je izvedel Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic. Večina
ugotovljenih napak se je nanašala na izračun dnevnic in povračilo potnih stroškov za službena
potovanja v lastni režiji. Kot vsako leto bodo ugotovitve na podlagi pregledov službenih
potovanj sporočene uslužbencem, tokrat pa bodo priložene tudi smernice o dokazilih, ki jih je
treba priložiti v sistemu MIPS.
68. Analiza v zvezi s potrjevanjem potnih nalogov in prijav stroškov, ki jo je opravilo Sodišče,

kaže, da so odredbodajalci na podlagi nadaljnjega prenosa pooblastil pravilno upoštevali sklepe
Sodišča. Poleg tega je bilo potrjenih le 20 službenih potovanj po odhodu člana ali uslužbenca:
ta so vključena v register Sodišča za izjeme pod točko z naslovom „pravna obveznost ne sme
nastati pred finančno obveznostjo“.

69. Na kadrovsko upravljanje je vplivala omejitev gibanja in nato splošni pogoji dela na

daljavo. Januarja 2021 je Urad za vodenje in plačevanje posameznih pravic Sodišču poslal
osebne dokumente, ki jih je prejel od uslužbencev, zaradi vložitve v osebne spise. Odslej se bo
uporabljal nov postopek.
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70. Tudi pri predhodnih pregledih finančnih transakcij v sistemu SAP, ki jih je izvedel

direktorat SG2-DIWI, je bilo odkritih manj napak kot lani. Od 2 058 transakcij v sistemu SAP,
vključno z naročilnicami, zahtevki za plačilo in računi, jih je bilo samo 35 vrnjenih v popravek.
Glavni razlogi za to so bile težave v zvezi z dokumentacijo, manjkajoče informacije v
naročilnicah ali napake pri kontrolah računov.

71. Opravljen je bil pregled naročil zelo nizke vrednosti, da bi se preverila skladnost s finančno

uredbo (točka 14.4 Priloge I). Pri naknadnih pregledih ni bilo odkritih večjih neskladnosti ali
pomanjkljivosti pri javnih naročilih zelo nizke vrednosti in ugotovljeno je bilo, da je bil prag
15 000 EUR upoštevan.

72. Naknadni pregledi direktorata SG2-DIWI so pokazali, da je sistem Zeus, s katerim se
upravlja fizični dostop do stavb Sodišča, izpostavljen kritičnemu tveganju in ga je treba
nadomestiti. Okvara ene komponente bi lahko povzročila zaustavitev delovanja dela sistema,
ki ga ne bi bilo mogoče popraviti.
73. Pri pregledu prenosa znanja v direktoratu so bili opredeljeni načini za izboljšanje procesa.

Ena od ključnih točk je sodelovanje vodilnih uslužbencev pri organizaciji predaje znanja in
nadzora dosežkov.

74. Pri naknadnih pregledih kakovosti prevodov, ki jih je opravil direktorat SG3-TLSPD, niso
bile razkrite nobene resne težave, na podlagi katerih bi bilo treba sprejeti večje blažilne
ukrepe.

7.4

Zaključek o sistemih notranje kontrole Generalnega sekretariata

75. Predhodni in naknadni pregledi za leto 2020 kažejo, da sistem notranje kontrole

Generalnega sekretariata deluje učinkovito in ustrezno ter da so finančna in nefinančna
tveganja v njegovih direktoratih pod nadzorom. Pri pregledih so bile ugotovljene predvsem
nekatere nebistvene napake ter potreba po spremembi nekaterih postopkov ali zamenjavi
orodij IT. Služba za notranjo revizijo meni, da je stroškovna učinkovitost kontrol, ki jih izvaja
Generalni sekretariat, zadovoljiva, saj je za to nalogo namenjenih skupaj 14,7 EPDČ (vključno z
0,2 EPDČ v uradu PMO). S pregledom je bila potrjena tudi trdnost sistema upravljanja, ki
temelji na integrirani programski opremi in vključuje znatno stopnjo avtomatiziranih kontrol.

76. Splošni zaključek poročila Službe za notranjo revizijo o notranjih kontrolah je pozitiven: za

večino področij dela Generalnega sekretariata z velikimi tveganji so vzpostavljene zanesljive
kontrole, ohranjena pa je bila tudi ločitev nalog za predhodne in naknadne kontrole med
različnimi uslužbenci. Večje pomanjkljivosti niso bile opažene.
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VIII. Nadaljnje ukrepanje na podlagi sklepa o
razrešnici za leto 2018
77. 13. maja 2020 je Evropski parlament podelil razrešnico 1 glede izvrševanja proračuna za

proračunsko leto 2018. V nadaljevanju je predstavljeno nadaljnje ukrepanje na podlagi
ugotovitev iz sklepa o razrešnici.

Revizija upravnih odhodkov (odstavka 5 in 15 sklepa o razrešnici)
78. Odstavek 5: Stopnje napak za upravne odhodke so bile več let pod pragom pomembnosti,
revizijsko tveganje na tem področju pa se šteje za nizko. Sodišče na podlagi globalne ocene
tveganja svoje revizijske vire razporeja na tista področja dela v zvezi z izjavo o zanesljivosti, ki
so bolj izpostavljena napakam.

79. Vendar revizijsko delo Sodišča v zvezi z izjavo o zanesljivosti za upravne odhodke že več let

zajema več kot le preučitev reprezentativnega vzorca transakcij, sistemov notranje kontrole in
letnih poročil o dejavnostih ter drugih ureditev upravljanja. Čeprav to delo že zajema širok
nabor tem, je Sodišče v okviru izjave o zanesljivosti za leto 2018 analiziralo tudi postopke
javnega naročanja za gradnje in storitve, povezane z varnostjo ljudi in prostorov. Za leto 2019
je bila dodatna tema Sodišča povečanje števila pogodbenih uslužbencev in s tem povezana
plačila od leta 2012 do leta 2018 v vseh institucijah in organih. Sodišče je za leto 2019 na
področju sistemov notranje kontrole preučilo tudi nadzorne in kontrolne sisteme Evropskega
ekonomsko-socialnega odbora, Odbora regij in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Ta
pregled je prvi v ciklu, ki bo zajemal vse institucije in organe.

80. Sodišče meni, da bo lahko na podlagi različnih elementov zgoraj navedenega v

nekajletnem ciklu pregledalo slabosti v upravnih odhodkih v vseh institucijah. Ta pristop je v
celoti skladen s profilom tveganja revizijskega področja upravnih odhodkov.

81. Odstavek 15: Število preučenih transakcij je reprezentativno za razdelek večletnega

finančnega okvira in odraža tveganje na tem področju. Znatno povečanje števila transakcij na
tem področju bi zahtevalo dodatne vire, kar morda ne bi bilo sorazmerno s tveganjem. Vendar
želi Sodišče poleg odgovora na odstavek 5 poudariti, da je za izjavo o zanesljivosti za leto 2020
vzorec transakcij za razdelek 5 večletnega finančnega okvira povečalo na 48.

82. Sodišče opominja tudi na to, da redno preučuje posamezne teme na tem področju v

svojih revizijah smotrnosti poslovanja in skladnosti. Preučilo je na primer upravljanje stavb
(Posebno poročilo št. 34/2018), izvajanje spremembe kadrovskih predpisov iz leta 2014
(Posebno poročilo št. 15/2019) ter javne natečaje in izbirne postopke urada EPSO (Posebno
poročilo št. 23/2020).

83. V zvezi s predstavitvijo neodvisnega letnega poročila o institucijah EU (kot za agencije EU)
želi Sodišče poudariti, da mora Sodišče v skladu s Pogodbo predložiti izjavo o zanesljivosti, ki

1
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zajema institucije in organe, v uredbah o ustanovitvi večine agencij pa je določeno, da mora
Sodišče pripraviti posamezno revizijsko mnenje.

Časovni okvir postopka razrešnice za Sodišče (odstavek 7 sklepa o
razrešnici)
84. Sodišče se je zavezalo, da bo spoštovalo roke v zvezi z razrešnico, ki jih je določil

zakonodajalec. Sodišče si prizadeva svoja letna poročila predstaviti še pred roki, če je to
mogoče, ne da bi bila zaradi tega ogrožena kakovost njegovega revizijskega dela.

Odhodki Urada za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PMO)
(odstavek 8 sklepa o razrešnici)
85. Znesek, plačan za storitve urada PMO, je znašal 216 732 EUR v letu 2017, 268 610 EUR v

letu 2018 in 293 238 EUR v letu 2019. Tako kot v letih 2017 in 2018 so storitve zajemale
pokojnine, dodelitve, finančne pravice, plačilno listo ter službena potovanja članov in
uslužbencev Sodišča. Stroški v letu 2018 so višji iz dveh razlogov: (i) 1. marca 2017 je bilo uradu
PMO oddano v zunanje izvajanje upravljanje službenih potovanj, (ii) število službenih potovanj,
opravljenih v letu 2018, se je povečalo. Rahlo povečanje stroškov storitev urada PMO v
letu 2019 je mogoče pojasniti s povišanjem cene storitev (2 %) in rahlim povečanjem
dejavnosti (več zadev, ki jih je urad PMO obravnaval). Številke, navedene v odstavku 8 sklepa o
razrešnici, so proračunski znesek. V začetku leta 2021 je bila proračunska vrstica 1655
prenesena na Komisijo, da bi ta dobila neposreden dostop do delovanja kot proračunski organ.
Sodišče ne plačuje več računov urada PMO.
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Uporaba službenih vozil (odstavek 10 sklepa o razrešnici)
86. Odkar so začela veljati nova pravila, je Sodišče zabeležilo precejšnje prihranke pri stroških,
povezanih z uporabo službenih vozil. To dokazuje zmanjšanje dodatnih stroškov povračil,
povezanih z uporabo vozil za namene, ki ne zadevajo opravljanja nalog.

Slika 2 – Spremembe v povračilu pristojbin za službena vozila (obdobje
2016–2020)
= vrednost za preteklo leto

12 210 EUR

3 539 EUR

–71 %

2 809 EUR

–21 %

833 EUR

–70 %

96 EUR

–88 %

Vir: direktorat SG1-DHR

87. Tudi pri porabi goriva je prišlo do znatnih prihrankov. Vendar je bilo leto 2020 izjemno
zaradi zdravstvenih razmer in omejitev potovanj.
Slika 3 – Odhodki na karticah za gorivo (obdobje 2013–2020)

Vir: direktorat SG1-DHR

88. Kar zadeva uporabo službenih vozil v zasebne namene, leta 2020 ni bilo sprememb.
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Ključni kazalniki smotrnosti (odstavek 11 sklepa o razrešnici)
89. Januarja 2021 je Sodišče sprejelo novo strategijo za obdobje 2021–2025. Trenutno

preučuje potrebo po tem, da bi spremenilo svoje kazalnike smotrnosti in/ali jih nadalje
uskladilo s svojimi strateškimi cilji. V zvezi s tem bo tudi preučilo, kateri bi bil najboljši način za
merjenje dodane vrednosti dela Sodišča za njegove institucionalne deležnike, tj. Evropski
parlament, Svet in nacionalne parlamente.

90. Sodišče je v obdobju 2018–2020 na podlagi anket zbralo mnenja svojih deležnikov o

učinku in uporabnosti njegovih poročil. Ankete je poslalo vsem naslovnikom svojih poročil, kot
so poslanci Evropskega parlamenta in sekretariati odborov Evropskega parlamenta. Rezultate
je objavilo v svojih poročilih o dejavnostih. Za leto 2020 je 75 % anketirancev navedlo, da je bil
učinek Sodišča zelo velik ali velik (leta 2019: 81 %, leta 2018: 78 %). Poleg tega je 84 %
anketirancev menilo, da je delo Sodišča zelo koristno ali koristno (leta 2019: 88 %,
leta 2018: 87 %).

Prisotnost članov Sodišča (odstavka 17 in 18 sklepa o razrešnici)
91. Odstavek 17: Sodišče redno beleži prisotnost članov na zasedanjih Sodišča, upravnega

odbora in senatov. Letno poročilo Sodišča o dejavnostih za leto 2020 prvič vsebuje informacije
o tem. V prihodnjih letih bo Sodišče še naprej poročalo o statističnih podatkih o prisotnosti
članov.

92. Odstavek 18: Člani Sodišča, tako kot osebe na enakovrednih položajih v drugih institucijah

EU, nimajo pravice do letnega dopusta. Sodišče je v svojih internih pravilih določilo postopek, v
skladu s katerim mora član, ki predseduje zasedanju Sodišča, senata ali odbora, zabeležiti
prisotnost in odsotnost članov. Odsotni člani so lahko upravičeni na podlagi ustrezno
utemeljene pisne prošnje iz specifičnih razlogov: bolezni, resnih družinskih razmer, višje sile ali
službenega potovanja. Sekretariat Sodišča vodi register s temi informacijami in vsemi dokazili.

Etični okvir Sodišča (odstavki 28, 30 in 31 sklepa o razrešnici)
93. Odstavek 28: Decembra 2020 je Sodišče posodobilo svoj etični okvir za člane, da bi tako

upoštevalo priporočila medsebojnega strokovnega pregleda na področju etike, ki sta ga
leta 2019 izvedli vrhovni revizijski instituciji Poljske in Hrvaške, ter priporočila Evropskega
parlamenta. Člani Sodišča morajo odslej predložiti izjavo o interesih, ki jo je treba vsako leto
obnoviti. Te izjave pregleda predsednik Sodišča ob pomoči pravne službe, po potrebi pa je
vključen tudi odbor za etiko.

94. Odstavek 30: Leta 2021 bo Sodišče posodobilo etični okvir za vse uslužbence. Pregled bo

vključeval tudi informiranje in komuniciranje v zvezi z etiko.

95. Odstavek 31: Priporočila iz poročila o medsebojnem strokovnem pregledu so bila že

upoštevana pri posodobitvi etičnega okvira za člane, ki je bila sprejeta decembra 2020. Sodišče
na podlagi priporočil iz poročila trenutno posodablja tudi etični okvir za uslužbence. O izidu bo
pravočasno obvestilo Evropski parlament.
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Porazdelitev delovne obremenitve (odstavek 34 sklepa o razrešnici)
96. Na Sodišču so za porazdelitev delovne obremenitve odgovorni vodstveni delavci.

Smernice o tej nalogi so jim na voljo v uradnem dokumentu z naslovom Navodila za
spodbujanje enakih možnosti. Navodila vsebujejo poglavje, namenjeno ustvarjanju delovnega
okolja, s katerim se spodbuja doseganje rezultatov, in poglavje o pravični obravnavi.
Vodstvenim delavcem se svetuje, da se seznanijo z delovnimi vzorci svojih uslužbencev in
ustrezno prilagodijo porazdelitev dela. Vodstveni delavci so pozvani, da prosijo za zunanjo
podporo, kadar član ekipe ni na voljo ali spremeni delovni vzorec (npr. začne delati s krajšim
delovnim časom). Leta 2019 se je v okviru oddelka za strokovno usposabljanje začel izvajati
obvezni tečaj za vodstvene delavce v skladu z usmeritvami iz navodil. Tečaj se je nadaljeval tudi
v letu 2020.

97. V letih 2018 in 2019 so se vodstveni delavci Sodišča udeležili obveznega tečaja o vodenju
delavcev, ki delajo na daljavo. Vsebina tečaja je vključevala uravnoteženo in pravično
porazdelitev delovne obremenitve.
98. Če se uslužbenci počutijo preobremenjeni, se lahko obrnejo na odbor uslužbencev, skupni
odbor za enake možnosti, zdravstveno službo, skupino za kadrovske zadeve, uradnika za
raznolikost in vključenost ali delovne psihologe Sodišča.

Uravnotežena zastopanost spolov (odstavka 40 in 41 sklepa o razrešnici)
99. Odstavek 40: 31. decembra 2019 je bilo 51 % uslužbencev Sodišča žensk (nespremenjeno

od leta 2018). Med revizorji in administratorji Sodišča je bilo 44,2 % žensk (v primerjavi s 45 %
leta 2018), kar pomeni skoraj enak delež žensk in moških. V spodnjih tabelah so povzete
spremembe na področju uravnotežene zastopanosti spolov na vodstveni ravni Sodišča v
preteklih nekaj letih.

Slika 4 – Uravnotežena zastopanost spolov na vodstveni ravni
(v obdobju 2010–2020)
Ženske
Moški
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 %

Vir: direktorat SG1-DHR
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Slika 5 – Uravnotežena zastopanost spolov na vodstveni ravni
31. decembra 2020 –
razčlenitev po vrsti vodstvenega delavca
Ženske
Moški
Direktorji

Vodilni upravni uslužbenci

14 % 86 %

33 % 67 %

30 % 70 %

40 % 60 %

Revizija

Uprava

Revizija

Uprava

Vir: direktorat SG1-DHR

100. Odstavek 41:

Trenutno je med 27 člani Sodišča osem žensk (v primerjavi s štirimi v

letu 2016).

Strokovno usposabljanje in sodelovanje z univerzami (odstavek 43 sklepa
o razrešnici)
101. Sodišče je tudi v letu 2020 sodelovalo z Univerzo v Loreni v Nancyju in Metzu (Francija),
Evropskim univerzitetnim inštitutom v Firencah (Italija) in drugimi vodilnimi univerzami.
Trenutno se preučuje možnost vzpostavitve nadaljnjih partnerstev v Nemčiji in na
Nizozemskem.
Stavba K1 (odstavek 44 sklepa o razrešnici)
102. Leta 2018 je Sodišče v sodelovanju z luksemburškimi organi opravilo predhodno študijo

o stavbi K1. Sodišče je preučilo različne možnosti, ki so bile predstavljene junija 2019, in se
odločilo, da bo v prvem četrtletju leta 2021 opravilo študijo izvedljivosti. Rezultati te študije naj
bi bili znani do konca leta 2021. Sodišče bo obvestilo odbor Evropskega parlamenta za
proračunski nadzor o vseh rešitvah, skupaj z oceno proračuna.

103. Avgusta 2019 sta s fasade stavbe K1 padla dva steklena elementa. Zaradi te nesreče je

bilo okoli stavbe vzpostavljeno varnostno območje. Sodišče je začelo izvajati študijo za oceno
stanja fasade in določitev ukrepov, ki jih je treba sprejeti. Na podlagi rezultatov študije bo v
letu 2021 opravilo preventivno delo s proračunom v višini približno 250 000 EUR.
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Odprtokodna programska oprema (odstavek 47 sklepa o razrešnici)
104. Informacijski sistemi Sodišča temeljijo na trdnih načelih arhitekture IT, pri katerih je

upoštevan pristop stroškov in koristi v skladu z osnovnimi tehnologijami, pridobljenimi z javnim
naročanjem na medinstitucionalni ravni. Na podlagi teh meril se je Sodišče odločilo uporabiti
nekaj brezplačne odprtokodne programske opreme kot ključnih sestavnih delov svojega
portfelja. Kar zadeva Sodišče kot „ponudnika” brezplačne odprtokodne programske opreme,
želi Sodišče poudariti, da je njegova dejavnost razvoja programske opreme zelo omejena, saj
uporablja načelo „ponovna uporaba pred nakupom, nakup pred lastno izdelavo”.

Sodelovanje z drugimi institucijami in organi EU (odstavek 48 sklepa o
razrešnici)
105. Sodišče sodeluje v različnih stalnih in ad hoc odborih in delovnih skupinah, v katerih

institucije EU sodelujejo, si izmenjujejo informacije in najboljše prakse ter, če je to mogoče,
razvijajo skupne rešitve. Sodišče namerava izkoristiti vse priložnosti za sodelovanje z drugimi
institucijami in organi EU.
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IX. Izjava odredbodajalca
na podlagi prenosa pooblastil
Podpisani generalni sekretar Evropskega računskega sodišča v svoji funkciji odredbodajalca na
podlagi prenosa pooblastil izjavljam:
o

da so informacije v tem poročilu resnične in točne ter

o

da imam razumno zagotovilo:
—

da so bili viri, dodeljeni za dejavnosti, opisane v tem poročilu, namensko porabljeni
v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja,

—

da vzpostavljeni kontrolni postopki dajejo potrebna jamstva v zvezi z zakonitostjo in
pravilnostjo transakcij, povezanih z izkazi, ter zagotavljajo ustrezno obravnavanje
domnevnih goljufij ali sumov goljufij in

—

da so stroški in koristi kontrol sorazmerni.

To zagotovilo temelji na moji presoji in na informacijah, ki jih imam, kot so poročila in izjave
odredbodajalcev na podlagi nadaljnjega prenosa pooblastil, poročila notranjega revizorja in
poročila zunanjega revizorja za predhodna proračunska leta.
Potrjujem, da ne vem za nobeno zadevo, ki ni omenjena v tem poročilu, ki pa bi lahko škodila
instituciji.
V Luxembourgu, 19. februarja 2021

Zacharias Kolias
Generalni sekretar
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Priloga – Poročilo o upravljanju proračuna in
finančnem poslovodenju za proračunsko leto 2020
Za dostop do dokumenta kliknite tukaj.
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Europe Direct je služba, ki odgovarja na vaša vprašanja o Evropski uniji. Nanjo se lahko obrnete:
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https://europa.eu/european-union/index_sl.
Publikacije EU
Brezplačne in plačljive publikacije EU lahko prenesete s https://publications.europa.eu/sl/publications ali jih tam
naročite. Za več izvodov brezplačnih publikacij se obrnite na Europe Direct ali najbližjo informacijsko točko
https://europa.eu/european-union/contact_sl).
Zakonodaja EU in drugi dokumenti
Do pravnih informacij EU, vključno z vso zakonodajo EU od leta 1952 v vseh uradnih jezikovnih različicah, lahko dostopate
na spletišču EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu.
Odprti podatki EU
Do podatkovnih zbirk EU lahko dostopate na portalu odprtih podatkov EU (http://data.europa.eu/euodp/sl). Podatke lahko
brezplačno prenesete in uporabite tudi v komercialne namene.
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