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Uvod
01. U skladu s financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije

(„Financijska uredba”) dužnosnik Europskog revizorskog suda (Sud) za ovjeravanje na
osnovi delegiranja, tj. glavni tajnik, dužan je izvješćivati Sud i proračunska tijela o
uspješnosti u obavljanju svojih zadaća u godišnjem izvješću o radu.

02. To izvješće sadržava financijske informacije i informacije o upravljanju, analizu

učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnje kontrole te godišnju izjavu o jamstvu
koju glavni tajnik daje u pogledu zakonitosti i pravilnosti te dobrog financijskog
upravljanja financijskim transakcijama za koje je odgovoran. Njime se dopunjuje
godišnje izvješće o radu Suda, u kojem se također opisuju osnovne aktivnosti Suda i
glavni ciljevi koje je postigao, uzimajući u obzir resurse upotrijebljene tijekom godine.

03. U odjeljcima u nastavku predstavljaju se aktivnosti glavnog tajnika i najvažniji

događaji tijekom 2021., nakon čega se iznose glavni rezultati koji su postignuti i
aktivnosti provedene u različitim područjima upravljanja, uključujući upotrebu
proračunskih i ljudskih resursa stavljenih na raspolaganje glavnom tajniku. Rezultati
primjene sustava unutarnje kontrole i mjere koje je Sud poduzeo u pogledu opažanja
koja su mu uputila tijela nadležna za davanje razrješnice opisuju se u zasebnim
odjeljcima. Posljednji odjeljak sadržava izjavu o jamstvu dužnosnika za ovjeravanje na
osnovi delegiranja, tj. glavnog tajnika. U Prilogu se navode posebne informacije u vezi s
proračunskim i financijskim upravljanjem koje je potrebno iznijeti u skladu s
Financijskom uredbom.
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Glavni tajnik
04. Zadaća je glavnog tajnika staviti na raspolaganje resurse, usluge i infrastrukturu
koji su Sudu potrebni za ostvarenje njegove misije i strateških ciljeva. Glavni tajnik
odgovoran je za administraciju Suda i upravljanje njegovim osobljem, kao i za njegov
proračun, jezičnu podršku i publikacijske usluge, osposobljavanje, digitalno radno
okruženje, zaštitu i sigurnost te kontinuitet poslovanja (objekti, liječnička služba itd.).
Glavni tajnik ujedno nadzire tajništvo Suda, koje vodi računa o neometanoj pripremi
sastanaka kolegija Suda i provedbi popratnih aktivnosti nakon tih sastanaka.

05. Za ispunjavanje zadaća glavnog tajnika brinu se tri uprave i dvije službe:
o

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

o

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

o

Uprava za jezike i uredničke poslove (SG3 – LED) koja pruža usluge prevođenja i
jezične podrške te publikacijske usluge na Sudu;

o

službena osoba za zaštitu podataka prati usklađenost s pravilima EU-a o zaštiti
podataka te promiče kulturu zaštite osobnih podataka;

o

službena osoba za informacijsku sigurnost odgovorna je za upravljanje sigurnošću
i izradu planova sigurnosti, osmišljavanje i provedbu politike informacijske
sigurnosti, ublažavanje rizika u području informacija i provođenje revizija
informacijske sigurnosti.

06. Na kraju prosinca 2021. Glavno tajništvo zapošljavalo je 338 članova osoblja

raspoređenih u različite uprave i službe (vidjeti sliku 1.). Osim toga, uprava SG2 – DIWI
zapošljavala je znatan broj vanjskih pružatelja usluga koji su radili na informatičkim
projektima Suda (82 vanjska djelatnika [dio njih nije bio zaposlen na puno radno
vrijeme]), a uprava SG1 – DHR dodatnih sedam djelatnika koji su surađivali s
liječničkom službom.
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Slika 1. – Raspodjela osoblja u Glavnom tajništvu
Dužnosnici
Glavno tajništvo

3

Tajništvo

4

Privremeno
osoblje

Ugovorno
osoblje

2

5
2

6
113

44

DHR

50

19

DIWI

55

3

7

65

13

18

146

LED

115

Ukupan broj članova
osoblja po službama

Zaštita podataka

2

2

Informacijska
sigurnost

1

1

230

37

Ukupan broj
članova osoblja:
338

71

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

07. Glavno tajništvo upravlja gotovo cjelokupnim proračunom Suda, tj. iznosom od

152 796 727 eura ili 99,4 % proračuna Suda. Razina izvršenja proračuna bila je
zadovoljavajuća tijekom 2021.: preuzete su obveze za 96,8 % konačnih odobrenih
sredstava i izvršena su plaćanja u iznosu od 140 151 259 eura (tj. 94,5 % obveza);
vidjeti tablicu 1. Preostale proračunske linije odnose se na komunikacijske i pravne
troškove te troškove službenih putovanja kojima Glavno tajništvo ne upravlja izravno.
Službene osobe za zaštitu podataka i informacijsku sigurnost ne upravljaju rashodima.

Tablica 1. – Proračun kojim upravlja Glavno tajništvo (u eurima)
Uprava
Kadrovski poslovi, financije i opće
usluge
Informacije, radna okolina i inovacije
Jezici i urednički poslovi
Ukupno
% proračuna Suda

Odobrena
sredstva

Preuzete
obveze

Plaćanja

137 234 227

132 467 760

131 848 552

14 751 000

14 747 585

7 579 044

1 212 000

1 024 619

723 663

153 197 227

148 239 964

140 151 259

99,7 %

99,8 %

99,9 %

Izvor: Uprava za kadrovske poslove, financije i opće usluge.
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Najvažniji događaji
08. Glavni prioritet glavnog tajnika tijekom godine bio je ublažiti učinak pandemije

bolesti COVID-19 na zdravlje i sigurnost osoblja i istodobno održati kontinuitet
poslovanja i procesa donošenja odluka. Glavni tajnik procijenio je utjecaj pandemije na
uspješnost osoblja i ravnotežu između njihova poslovnog i privatnog života, kao i na
administrativne službe i revizijske postupke. Analiza je pokazala da je osoblje iskoristilo
nove digitalne alate i fleksibilnost svojstvenu radu na daljinu kako bi postiglo jednaku
razinu rezultata i kvalitetu kao i prije pandemije.

09. Uzimajući u obzir stečena iskustva, Sud je postupno ublažavao ograničenja u

skladu s odlukama luksemburških vlasti. Jedan od izazova bilo je ponovno otvaranje
prostorija Suda kako bi se osoblje moglo vratiti na posao u uvjetima kojima se vodi
računa o javnozdravstvenoj situaciji. U studenome 2021. usvojena je odluka o novim
radnim uvjetima za 2022. godinu kojima se kombiniraju rad u uredu i rad na daljinu.
Svrha je tih hibridnih radnih uvjeta pružiti fleksibilniji pristup radnom vremenu kako bi
osoblje moglo postići ravnotežu između potreba u svojem poslovnom i privatnom
životu vodeći računa o potrebama službe i pozitivnom doprinosu rodnoj ravnoteži i
organizacijskoj učinkovitosti. Predmetna odluka službeno je stupila na snagu
1. siječnja 2022., no i dalje se primjenjuju posebne mjere rada na daljinu u odgovoru
na situaciju u vezi s pandemijom bolesti COVID-19.

10. Godina 2021. ujedno je bila prva godina provedbe strategije Suda za razdoblje

2021. – 2025., koja je usvojena u siječnju 2021. Uprave Suda reagirale su brzo i
fleksibilno kako bi uvele tehnološke i organizacijske mjere potrebne za potporu
ostvarenju strateških ciljeva Suda, pri čemu je glavni cilj pružiti dodanu vrijednost i
obogatiti znanje i iskustvo svih djelatnika. Strategija Suda nadopunjena je strateškim
planom razvoja za osoblje, radno okruženje i službe Suda za razdoblje 2021. – 2025. te
politikom i akcijskim planom Suda za raznolikosti i uključenost za razdoblje
2021. – 2025.
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11. Kao i 2020. godine, pandemija je i dalje utjecala na izvršenje proračuna, što znači
da su početna odobrena sredstva u okviru određenih proračunskih linija bila
nedovoljno iskorištena, posebno za službena putovanja, publikacije, Zajedničku službu
za usmeno prevođenje i konferencije, sastanke te troškove reprezentacije. Međutim,
stopa izvršenja za preuzete obveze i plaćanja bila je nešto viša nego za 2020.
Proračunska tijela odobrila su prijenos neiskorištenih odobrenih sredstava u svrhu
odgovora na nove potrebe: ulaganje u IT opremu i usluge, novi sustav sigurnosnog
pristupa i poboljšanje nadzora nad ulazima te obnova prostorija s pomoću raznih
ulaganja, a posebno pokretanje pilot-projekta „Nova vizija radnog okruženja na Sudu”.
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Glavne aktivnosti i rezultati glavnog
tajnika
12. Glavni tajnik pruža potporu u provedbi strategije Suda za razdoblje 2021. – 2025.

provedbom strateških planova razvoja i radom na ostvarenju prioriteta u raznim
područjima za koja je odgovoran: IT, kadrovski poslovi, učenje i razvoj, jezici i urednički
poslovi te upravljanje objektima. Tim se planovima uzima u obzir činjenica da se
politike, radni uvjeti, radno okruženje i službe moraju prilagoditi novoj stvarnosti
nakon pandemije bolesti COVID-19. Glavni su prioriteti sljedeći:
(1) zapošljavati, osposobljavati i zadržavati visokokvalificirano i stručno osoblje te
poticati njihovu angažiranost i motiviranost tijekom cijele karijere;
(2) poticati dobrobit zaposlenika stvaranjem sigurnog i privlačnog radnog okruženja,
pružanjem potpore osoblju, jamčenjem fleksibilnih radnih uvjeta i olakšavanjem
prelaska s fizičkog na virtualno radno mjesto;
(3) promicati digitalnu transformaciju uz prilagodbu novoj hibridnoj stvarnosti i
upotrebu novih tehnologija u svrhu modernizacije revizijskih i ostalih službi Suda,
pojednostavnjenja postupaka i povećanja produktivnosti;

(4) zajamčiti upravljanje proračunskim sredstvima u skladu s načelima ekonomičnosti,
učinkovitosti i djelotvornosti;
(5) pružati brze i visokokvalitetne jezične i publikacijske usluge;
(6) poticati međuinstitucijsku suradnju prepoznavanjem sinergija te pružanjem
doprinosa primjeni zajedničkog međuinstitucijskog pristupa i ostvarivanjem koristi
od njega (horizontalni prioritet).
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13. Ostvarenje tih prioriteta mjeri se pokazateljima uspješnosti poslovanja
(vidjeti tablicu 2.).

Tablica 2. – Stanje u pogledu pokazatelja uspješnosti poslovanja
Prioritet
Pokazatelj
Kadrovski poslovi, financije i opće usluge
1.

Razina nepopunjenih radnih mjesta

2.

Prosječna stopa pravodobnog odgovora
kadrovske službe

2.

Prosječan broj dana stručnog
osposobljavanja po revizorima

2.

Prosječan broj dana stručnog
osposobljavanja po ostalim članovima
osoblja

4.

Dobivanje razrješnice za upravljanje
proračunom Suda i nemodificirano
revizorsko mišljenje o financijskim
izvještajima Suda

Informacije, radna okolina i inovacije
3.

Dostupnost sustava za ključne sustave

3.

Broj incidenata riješenih u prva 24 sata

Jezici i urednički poslovi
5.

Postotak usluga prevođenja pruženih
na vrijeme

Izvor: provedba godišnjeg programa rada za 2021.

Prag
Zeleno: ≤ 3 %
Žuto: > 3 %, ≤ 5 %
Crveno: > 5 %
Zeleno: ≥ 90 %
Žuto: ≥ 75 %, < 90 %
Crveno: < 75 %
Zeleno: ≥ 5 dana
Žuto: ≥ 4 dana, < 5 dana
Crveno: < 4 dana
Zeleno: ≥ 2 dana
Žuto: ≥ 1 dan, < 2 dana
Crveno: < 1 dan
Zeleno: dani su
razrješnica i
nemodificirano
revizorsko mišljenje
Crveno: nije dana
razrješnica i/ili nije dano
modificirano revizorsko
mišljenje
Zeleno: ≥ 99,5 %
Žuto: ≥ 99 %, < 99,5 %
Crveno: < 99 %
Zeleno: ≥ 95 %
Crveno: < 95 %
Zeleno: ≥ 95 %
Žuto: ≥ 90 %, < 95 %
Crveno: < 90 %

2021.
2,7 %
99,69 %
8,45 dana
4,29 dana

Zeleno

99,88 %
95,98 %

97,83 %
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Kadrovski poslovi, financije i opće usluge

14. Uprava za kadrovske poslove, financije i opće usluge (SG1 – DHR) odgovorna je

za kadrovske poslove, financije, liječničku službu, sigurnost te događanja i protokole,
kao i za neke opće službe Suda. Udio proračuna Suda za 2021. kojim je upravljala ta
uprava iznosio je gotovo 90,2 % (vidjeti tablicu 1.) te se uglavnom odnosio na plaće
članova i osoblja Suda (vidjeti tablicu 3.).

Tablica 3. – Odobrena proračunska sredstva i plaćanja Uprave za
kadrovske poslove, financije i opće usluge (u eurima)
Proračunska linija
Plaće i naknade

Odobrena
sredstva

Plaćanja

% izvršenja

114 511 182

112 601 021

98,3 %

Ostalo osoblje i vanjske usluge

6 998 000

6 312 412

90,2 %

Službena putovanja

1 529 000

265 851

17,4 %

172 000

92 022

53,5 %

Ostali troškovi za osoblje

1 698 000

1 550 364

91,3 %

Stručno osposobljavanje

650 000

406 083

62,5 %

Vozila/prijevoz

366 000

314 925

86,0 %

Troškovi reprezentacije

213 000

24 419

11,5 %

Sastanci, događanja i konferencije

262 000

117 442

44,8 %

Ostali administrativni rashodi

181 500

52 557

29,0 %

126 580 682

121 737 095

96,2 %

Liječnička služba i socijalna skrb

UKUPNO

Napomena: vrijednosti su zaokružene pa je moguće da zbrojevi pojedinačnih brojčanih vrijednosti ne
odgovaraju sveukupnim zbrojevima.
Izvor: Uprava za kadrovske poslove, financije i opće usluge.

15. Uprava za kadrovske poslove nastavila je pružati kontinuirani odgovor na

pandemiju bolesti COVID-19 pri čemu je glavni naglasak bio na zaštiti osoblja.
Međutim, ujedno je poduzela mjere kojom su uzeti u obzir prioriteti iz strateškog plana
razvoja za osoblje, radno okruženje i službe Suda za razdoblje 2021. – 2025. koji je
izradilo Glavno tajništvo.

16. Mjere poduzete u pogledu prvog prioriteta Glavnog tajništva (vidjeti

odlomak 12.) uključivale su raspisivanje dvaju internih natječaja i sastavljanje popisa
uspješnih kandidata u područjima revizije i prevođenja kako bi se popunila radna
mjesta na kojima je tada bilo zaposleno privremeno osoblje. Predmetna uprava
također je objavila pozive na iskaz interesa za nacionalne stručnjake te započela sa
zapošljavanjem analitičara podataka i stručnjaka za matematiku na temelju poziva za
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privremeno osoblje raspisanog 2020. godine. Tijekom godine dovršeni su postupci
odabira za jednog ravnatelja i osam glavnih rukovoditelja. Nakon što je Sud usvojio
izmijenjenu politiku rotacije osoblja, dovršeni su postupci obvezne i dobrovoljne
mobilnosti za tu godinu. Tablica 4. u nastavku sadržava sažete podatke o zapošljavanju
na Sudu tijekom 2021.

Tablica 4. – Članovi i zaposleno osoblje
Članovi
Dužnosnici
Privremeno osoblje
Ugovorno osoblje
Nacionalni stručnjaci
Stažisti
UKUPNO

2019.
2
17
33
21
6
55

2020.
3
18
21
20
3
44

2021.
1
16
21
30
13
56

134

109

137

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

17. Iako se 2021. pokazala posebno teškom godinom za zapošljavanje revizora,

zabilježeno je povećanje u broju članova osoblja koji su zaposleni, posebice članova
privremenog osoblja. Postaje sve teže privući talentirane djelatnike zbog visokih
troškova života u Luksemburgu i nedostatka profila koji odgovaraju potrebama Suda.

18. Predmetna uprava tijekom 2021. ujedno je ažurirala sustav ocjenjivanja

kompetencija i uspješnosti te osnovala službu za profesionalno usmjeravanje, a tri
nova člana mreže povjerljivih osoba za kontakt koji su izabrani 2020. započeli su s
obnašanjem svih svojih dužnosti.

19. Kad je riječ o osposobljavanju, uz tečajeve, radionice i prezentacije

2021. pokrenut je niz projekata kojima je osoblju omogućeno sudjelovanje u
visokokvalitetnom osposobljavanju u važnim područjima kao što su:
o

izrada programa osposobljavanja za rukovoditelje;

o

mjerenje učinka osposobljavanja;

o

izrada okvira kompetencija;

o

izrada programa osposobljavanja za voditelje radnih zadataka;

o

održavanje niza sastanaka za dijeljenje iskustava i povezivanje u svrhu promicanja
cjeloživotnog učenja razmjenom znanja;
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o

održavanje niza prezentacija namijenjenih boljem upoznavanju Luksemburga s
ciljem jačanja veza sa zemljom domaćinom i doprinošenja integraciji; te

o

organiziranje prvih dana Suda posvećenih jasnom jeziku.

20. Predmetna uprava ujedno je započela suradnju s Eurostatom i ojačala suradnju s

OLAF-om te je bila domaćin Europskog mjeseca kibersigurnosti u organizaciji EU-a. Kao
i 2020. godišnji Dan osposobljavanja postao je 2021. virtualni tjedan osposobljavanja s
brojnim zanimljivim prezentacijama, posebice revizijskim sajmom u kojem su aktivno
sudjelovale vrhovne revizijske institucije iz zemalja koje nisu članice EU-a.

21. Kad je riječ o poticanju dobrobiti (drugi prioritet Glavnog tajništva, vidjeti

odlomak 12.), jedno od važnih postignuća bilo je imenovanje posebne službene osobe
za raznolikost i uključenost na početku godine i donošenje politike i akcijskog plana za
raznolikost i uključenost, što je popraćeno provedbom aktivnosti u području
raznolikosti i uključenosti tijekom godine. Zaposleni su i novi oftalmolog i novi liječnik
zadužen za provjeru bolovanja te je produženo pružanje psihološke potpore osoblju.

22. Ostale važne aktivnosti bile su:
o

kampanja „RESPECT”;

o

uvođenje personaliziranijeg sustava „oproštaja” za osoblje koje odlazi u mirovinu;

o

kontinuirani rad na pripremi novih stranica o ljudskim resursima na javnim
internetskim stranicama Europskog revizorskog suda;

o

provođenje ankete o angažiranosti osoblja, koja će se upotrebljavati za izračun
novih pokazatelja uspješnosti poslovanja za indeks angažiranosti osoblja.

23. Služba za sigurnost nastavila je imati ključnu ulogu u pružanju savjeta i pomoći
pri donošenju odluka, i u okviru tehničke jedinice za pandemiju bolesti COVID-19 i u
okviru Odbora za upravljanje kriznim situacijama. Istodobno je poduzela potrebne
korake kako bi održala kvalifikacije svojeg osoblja i dala vrlo aktivan doprinos
pokretanju projekta obnove sustava kontrole pristupa.

24. Naposljetku, služba za događanja, posjete i protokol nastavila je pružati podršku
u organizaciji virtualnih događaja i pomoć u vezi s protokolom za službene posjete
Sudu. Do poboljšanja zdravstvene situacije za posjete na licu mjesta organizirani su
virtualni grupni posjeti. Ugostiteljske usluge prilagođene su te su poduzete sve
potrebne mjere za usklađivanje s nacionalnim zakonodavstvom o pandemiji bolesti
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COVID-19. Predmetna služba pružila je podršku i u distribuciji maski za lice i brzih
antigenskih testova svim članovima osoblja Suda.

25. Kad je riječ o području financija i općih usluga, još jedan od prioriteta Glavnog

tajništva (vidjeti odlomak 12.) bilo je kvalitetno i pravodobno izvršavanje plaćanja, te
opće uvođenje e-računa, s čime se uspješno nastavilo tijekom cijele godine. Vanjski
revizori iznijeli su pozitivno mišljenje o financijskim izvještajima Suda za 2020.

Informacije, radna okolina i inovacije

26. Uprava za informacije, radnu okolinu i inovacije (SG2 – DIWI) odgovorna je za

digitalno radno okruženje (IT oprema, usluge i uređaji) i fizičko radno okruženje na
Sudu (zgrade, tehnička oprema, uredi i logistika) te za knjižnicu Suda. Udio proračuna
Suda kojim upravlja ta uprava iznosi 8,3 % (vidjeti tablicu 1.). U tablici 5. detaljno se
opisuju upotreba proračunskih sredstava i plaćanja za 2021.

Tablica 5. – Odobrena proračunska sredstva i plaćanja Uprave za
informacije, radnu okolinu i inovacije (u eurima)
Proračunska linija
Informacijska tehnologija

Odobrena
sredstva
9 555 000

Plaćanja

% izvršenja

4 594 165

48,1 %

Knjižnica i arhivi

490 000

411 934

84,1 %

Zgrade i objekti

4 706 000

2 572 946

54,7 %

14 751 000

7 579 044

51,4 %

UKUPNO

Napomena: vrijednosti su zaokružene pa je moguće da zbrojevi pojedinačnih brojčanih vrijednosti ne
odgovaraju sveukupnim zbrojevima.
Izvor: Uprava za kadrovske poslove, financije i opće usluge.

27. Uprava za informacije, radnu okolinu i inovacije imala je 2021. ponovno ključnu

ulogu u održavanju kontinuiteta aktivnosti Suda i, u skladu s prioritetima Glavnog
tajništva (vidjeti odlomak 12.), pružanju prilagodljivih IT usluga i stavljanju na
raspolaganje fleksibilne infrastrukture. Tijekom tog razdoblja izrađene su sve
uobičajene publikacije Suda i provedeni svi uobičajeni procesi: revizijska izvješća,
konferencije, osposobljavanje, kontakti s dionicima Suda, dijalog sa subjektima revizije
te prevođenje dokumenata.
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28. Kad je riječ o području informacija i tehnologije, tijekom 2021. zabilježen je niz

važnih događaja:
o

obavljene su bitna nadogradnja i migracije IT infrastrukture: nadograđen je
cjelokupni sustav Suda za pohranu podataka, a centar za oporavak u slučaju
katastrofa migriran je u objekte koje je Europski centar za pouzdanost poslovanja
(EBRC) stavio na raspolaganje u Betzdorfu;

o

osnovan je upravljački odbor za IT;

o

kontinuirano se radilo na analizi podataka u svrhu suradnje na revizijskim
zadatcima (ECALab);

o

aktivno sudjelovanje u Odboru za upravljanje digitalizacijom doprinijelo je izradi
raznih inačica plana razvoja u području tehnologije i podataka za reviziju;

o

mreža za tehnologije i inovacije za reviziju ostvarila je uspjeh;

o

uvedene su usluge automatizacije procesa s pomoću robotike.

29. Tijekom 2021. započele su i druge aktivnosti koje će se nastaviti tijekom 2022.:
o

pokrenute su nove internetske stranice Suda;

o

zamijenjen je sustav za upravljanje dionicima te je izrađen audiovizualni studio;

o

obnovljeni su sustavi za upravljanje prevođenjem;

o

razvijen je alat za pretraživanje dokumenata;

o

izrađen je portal za pravna pitanja.

30. Predmetna uprava ukupno je obradila 19 804 zahtjeva za pomoć u području IT-a,
uvela 179 novih inačica sustava te zajamčila dostupnost 99,88 % ključnih sustava i
potpuno stabilnu tehnologiju za hibridni način rada (rad na daljinu i u prostorijama
Suda).

31. Ujedno se usredotočila na pružanje odgovora na kibersigurnosne rizike stalnim

praćenjem i prilagođavanjem sustava velikom broju prijetnji koje je prijavio tim EU-a za
hitne računalne intervencije. Najbitnije slabe točke bile su one koje su utjecale na
virtualnu privatnu mrežu koja omogućava upotrebu usluga daljinskog pristupa i
Microsoftove usluge e-pošte. Kraj 2021. obilježila je kritična ranjivost paketa „Log4J”
diljem svijeta. Srećom, ta ranjivost nije utjecala na Sud.
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32. Kad je riječ o zgradama i objektima, glavna postignuća u predmetnom razdoblju
bila su:
o

obnova zgrade K2, pri čemu su dva kata već dovršena, a još jedan bi trebao biti
dovršen u prvom tromjesečju 2022.;

o

ugradnja čajnih kuhinja na svim katovima zgrade K3;

o

preispitivanje sigurnosti ulaza u garažu kroz zgradu K3;

o

uvođenje novog sustava kontrole pristupa (u tijeku);

o

dovršetak radova na rješavanju problema s fasadom zgrade K1 nakon incidenta sa
staklenim panelima.

33. Ujedno je započeta provedba studije u vezi s budućnošću zgrade K1. Cilj je te

nove inicijative definirati buduću strategiju Suda za njegove zgrade. Obavljeni su
razgovori i održane su radionice s članovima i osobljem Suda te će se u prvom
tromjesečju 2022. Sudu pružiti informacije o različitim scenarijima. Akcijski plan za
EMAS za razdoblje 2020. – 2022. predstavljen je Upravnom odboru u siječnju 2021. i
trenutačno je u tijeku njegova provedba.

34. Sve te aktivnosti provedene su povrh redovitog održavanja trenutačnih zgrada
Suda, obrade zahtjeva za pomoć (1 802) i pružanja izvrsne razine usluga unatoč
velikom broju radova potrebnih za održavanje zdravog radnog okruženja, a sve to u
kontekstu pandemije.

35. Naposljetku, knjižnica Suda nastavila je pružati svoje usluge u teškim

vremenima. Uvedena je usluga „Pitaj knjižnicu”, kojom se nadopunjuju vrlo cijenjene
usluge pretraživanja knjižnice i pružanja podataka za reviziju u sklopu digitalizacije
Suda.

Jezici i urednički poslovi

36. Uprava za jezike i uredničke poslove (SG3 – LED) odgovorna je za prevođenje i

objavljivanje svih publikacija Suda na 24 službena jezika EU-a. Udio proračuna Suda
kojim upravlja ta uprava iznosi manje od 1 % (vidjeti tablicu 1.). U tablici 6. detaljno se
opisuju upotreba proračunskih sredstava i plaćanja za 2021.
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Tablica 6 – Odobrena proračunska sredstva i plaćanja Uprave za jezike i
uredničke poslove (u eurima)
Proračunska linija
Eksternalizacija i međuinstitucijska suradnja

Odobrena
sredstva
837 000

Plaćanja

% izvršenja

548 240

65,5 %

Usmeni prevoditelji

125 000

5 408

4,3 %

Publikacije

250 000

170 015

68,0 %

1 212 000

723 663

59,7 %

UKUPNO

Napomena: vrijednosti su zaokružene pa je moguće da zbrojevi pojedinačnih brojčanih vrijednosti ne
odgovaraju sveukupnim zbrojevima.
Izvor: Uprava za kadrovske poslove, financije i opće usluge.

37. Tijekom 2021. predmetna uprava nastavila je raditi na ostvarenju prioriteta

Glavnog tajništva (vidjeti odlomak 12.). Unatoč pandemiji provedba njezinih temeljnih
aktivnosti nastavila se istim tempom kao i 2019. i 2020. i bez prekida. Broj prevedenih i
redigiranih stranica iznosi 227 003 (– 3,16 % tj. 7 411 stranica manje nego 2020.),
odnosno za 2021. ispunjena su 2 753 zahtjeva za prevođenje. Osim toga, služba
FastTrad, koja pruža usluge prevođenja i uređivanja kratkih tekstova na engleskom i
francuskom jeziku u roku od 24 sata, obradila je 1 284 stranica, odnosno prevela je
607 stranica i redigirala 677 stranica. Udio prijevoda koji su dovršeni na vrijeme iznosio
je 97,83 %, što je daleko iznad pokazatelja uspješnosti od 95 %.

38. Uprava za jezike i uredničke poslove ujedno je nastavila s diversifikacijom svojih

aktivnosti povrh prevođenja/redigiranja u obliku pružanja jezične podrške revizorima,
izrade titlova za videozapise i suradnje u području komunikacije. Engleska, njemačka,
francuska, talijanska i nizozemska jezična služba sastavljale su i prevodile priopćenja za
medije te radile na povećanju kvalitete prilagodbom poruka za javnost i uzimanjem u
obzir kulturnih razlika. Posebice je Služba za engleski jezik pružala pomoć u sastavljanju
teksta za veliku većinu publikacija Suda tijekom godine. U slučaju godišnjeg izvješća
njezini su članovi ujedno sudjelovali na većini predraspravnih i raspravnih sastanaka
kako bi pružili jezične savjete tijekom izmjenjivanja tekstova. Prevoditelji su
tijekom 2021. pružili jezičnu podršku na 16 službenih putovanja. Ta je aktivnost ostala
na istoj razini kao i prošle godine (ukupno 14 službenih putovanja 2020.), ponajprije jer
je zbog pandemije broj terenskih revizija bio ograničen. Službe za engleski i francuski
jezik pružile su usluge izrade titlova za videozapise šest puta tijekom godine.

39. Nastavilo se s provedbom projekta TraMS kojim se zamjenjuje središnji sustav

predmetne uprave. Sustav TraMS pruža priliku za pojednostavnjenje i automatizaciju
internih prevoditeljskih procesa pružajući okruženje u kojem se prevoditeljima stavljaju
na raspolaganje integrirani jezični alati. Projekt uvođenja sustava TraMS (1. faza)
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pokrenut je, pri čemu je rad na uvođenju započet u obliku radionica s ciljem definiranja
i mapiranja procesa u novom sustavu u suradnji s vanjskim konzultantima i Upravom za
informacije, radnu okolinu i inovacije. Glavne aktivnosti uvođenja provodit će se
tijekom 2022. i 2023.

40. Tijekom 2021. preispitani su i poslovni procesi u svrhu optimizacije i
pronalaženja mogućih sinergija. Primjeri tih procesa uključuju sljedeće:
o

provjeru dvojezičnih prijevoda koje su izradile sve jezične službe s pomoću sustava
GroupShare. jedan od zaključaka bio je da je pri prijelazu na sustav TraMS
potrebno uskladiti radne procese i način na koji se upotrebljavaju alati za
prevođenje u Službi za engleski jezik s općim praksama Uprave;

o

novo pravilo za izračun najranijeg datuma objave za izvješća testirano je sa
znatnim uspjehom. Njime se jamči bolje upravljanje vremenom potrebnim za
obavljanje zadataka svih dionika te se svim dionicima pružaju jasna pravila;

o

okupljena je radna skupina koja je radila na analizi zadataka Službe za upravljanje
dokumentima i Službe za tehničku obradu dokumenata s ciljem dodatnog
usklađivanja procesa i pronalaska sinergija.

41. Mjere odstupanja utvrđene u Uredbi br. 1 od 15. travnja 1958., kako je

izmijenjena 2010. i 2015., prestale su važiti 31. prosinca 2021., što znači da irski od
1. siječnja 2022. ima status službenog jezika institucija EU-a. Predmetna uprava
zaposlila je 2021. tri irska prevoditelja kako bi osnovala novu jezičnu službu.

Zaštita podataka

42. Tijekom 2021. glavni tajnik preuzeo je izravnu odgovornost za službenu osobu za

zaštitu podataka te je na taj položaj imenovana nova osoba. Službena osoba za zaštitu
podataka pruža stručno znanje o pravu i praksama u području zaštite podataka te prati
njihovu primjenu. Predmetna služba ne upravlja nikakvim rashodima.

43. Zahtjevi za savjete o pravilima o zaštiti podataka udvostručili su se u usporedbi

s 2020. te su održani tečajevi i pružene posebne smjernice. Tijekom 2021. ujedno su
pripremljena mišljenja i uspostavljena je suradnja u pogledu ažuriranja internih politika
i postupaka. Također je povećana transparentnost pravila o zaštiti podataka za revizore
kad je riječ o razmjeni informacija sa subjektima revizije, posebno u pogledu prava
Suda na pristup informacijama u svrhu obavljanja svojih revizijskih zadaća.
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Informacijska sigurnost

44. Kao i u slučaju službene osobe za zaštitu podataka, glavni tajnik preuzeo je i

izravnu odgovornost za službenu osobu za informacijsku sigurnost. Službena osoba za
informacijsku sigurnost usko surađuje s Upravom za informacije, radnu okolinu i
inovacije te ne upravlja nikakvim rashodima.

45. Tijekom 2021. predstavila je svoju novu strategiju za naredne godine s

naglaskom na prioritetima i izazovima za razdoblje 2021. – 2025. Glavni prioritet bit će
nastavak aktivnosti informiranja i osposobljavanja osoblja u području informacijske
sigurnosti.

46. Predmetna godina pokazala se posebno zahtjevnom zbog opetovanih

kibernapada i povreda podataka te niza prijetnji koje su zahtijevale brzo djelovanje
kako bi se otklonili ključni nedostatci u softveru (vidjeti odlomak 31.). Sud je uveo
aplikacije u svrhu pružanja bolje zaštite, prilagodio sigurnosna pravila za zaštitu
klasificiranih podataka EU-a i pripremio smjernice o klasifikaciji svojih informacija.
Ujedno je prvi put simulirao dvije kampanje phishinga kako bi izmjerio osviještenost
svojeg osoblja o kibersigurnosti i usvojio uslugu elektroničkog potpisa koju stavlja na
raspolaganje Komisija.
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Javna nabava u Glavnom tajništvu
47. Revizorski sud proveo je 2021. pregovarački postupak u skladu s točkom 11.1.

podtočkom (b) Priloga I. Financijskoj uredbi kako bi sklopio jedan ugovor u vrijednosti
većoj od 60 000 eura. Svrha tog ugovora bila je obnoviti korporativnu pretplatu Suda
na časopis Financial Times za 2021. i 2022. godinu. Ukupna vrijednost ugovora iznosila
je 168 615 eura (82 650 eura za 2021. i 85 965 eura za 2022.).

48. Činjenica da je Financial Times najugledniji poslovni časopis na engleskom jeziku

i da se u njemu pružaju sveobuhvatne informacije o politikama EU-a čini ga
jedinstvenim te on stoga nema razumni ekvivalent ili zamjenu. Trenutačna licencija
omogućava svim djelatnicima Suda pristup digitalnom sadržaju tog časopisa unutar i
izvan Suda. Cijena licencije temelji se na stvarnom broju redovnih čitatelja. Dosad je
558 korisnika na Sudu otvorilo vlastiti račun za Financial Times, pri čemu je stvarni broj
redovnih čitatelja na dan iznošenja ponude za pretplatu iznosio 218.

49. Godišnji popis ugovora koji su sklopljeni 2021. na temelju pregovaračkih

postupaka, uključujući one čija je vrijednost između 15 000 eura i 60 000 eura, bit će
dostupan na internetskim stranicama Suda najkasnije do 30. lipnja 2022.

50. Na sve pregovaračke postupke u vrijednosti iznad 15 000 eura primijenjeni su

strogi postupci Suda za unutarnju kontrolu kojima su obuhvaćeni zakonitost, pravilnost
i dobro financijsko upravljanje.
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Rezultati sustava unutarnje kontrole
koji primjenjuje glavni tajnik
Sustavi unutarnje kontrole

51. Glavni tajnik 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; te

o

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

52. Taj se pravni okvir nadopunjuje okvirom Suda za unutarnju kontrolu u svrhu

njegova usklađivanja s integriranim sustavom unutarnje kontrole koji je izradio Odbor
sponzorskih organizacija Povjerenstva Treadway (okvir odbora COSO). Osmišljen je s
ciljem pružanja razumnog jamstva u pogledu zakonitosti i pravilnosti svih financijskih
transakcija i dobrog financijskog upravljanja tim transakcijama te se njime olakšava
postizanje operativnih ciljeva svake uprave.

53. Sustavi unutarnje kontrole nisu se znatno promijenili tijekom 2021. te je

organizacijski ustroj administracije ostao stabilan. Oni se sastoje 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.
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54. 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 sredstava, obveze, narudžbenice te kontrola ugovora i
računa u skladu s Financijskom uredbom i internim pravilima i postupcima Suda. Njime
se također omogućuju automatizirane provjere 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.

55. Sve tri uprave izradile su programe provjera za evaluaciju usklađenosti s

Financijskom uredbom i odlukama Suda te su glavnom tajniku dostavile svoje izjave o
jamstvu u svojstvu dužnosnika za ovjeravanje na osnovi daljnjeg delegiranja ovlasti.
Njihova jamstva nadopunjavaju se izjavama o jamstvu koje daju ostale uprave i službe
Suda te voditelji ureda članova Suda koji su odobravali rashode tijekom 2021. (vidjeti
odlomak 07.).

56. Provjere koje je obavila Uprava za kadrovske poslove, financije i opće usluge

temeljile su se na analizi rizika za 2021., rezultatima provjera provedenih za 2020.,
razmjenama informacija s Uredom Komisije za upravljanje individualnim materijalnim
pravima i njihovu isplatu (PMO), preporukama unutarnjih i vanjskih revizora te drugim
informacijama proizašlima iz događaja zabilježenih tijekom 2020. Taj sustav obuhvaća
ex ante i ex post provjere koje su u prvom redu usmjerene na financijske aspekte, ali i
na druge nefinancijske rizike. U tablici 7. iznosi se sažeti prikaz provedenih provjera.
Ured Komisije za upravljanje individualnim materijalnim pravima i njihovu isplatu
odgovoran je za provjeru obračuna plaća koje Sud isplaćuje i financijskih prava njegova
osoblja.
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Tablica 7. – Provjere koje je obavila Uprava za kadrovske poslove,
financije i opće usluge
Provjera

Br.

Vrsta

1

Financijska prava

Ex ante /
Ex post (1)

2

Naknade osoblju i članovima Suda kojima upravlja PMO
Zakonitost i pravilnost plaćanja izvršenih po proračunskim linijama
kojima upravlja uprava (osim troškova službenih putovanja i
reprezentacije)
Troškovi službenih putovanja koje je namirio PMO na temelju smjernica
Suda za službena putovanja i povezane provedbene odluke

Ex post (1)

3
4
5

Ex post
Ex ante (2) /
Ex post

Troškovi članova Suda za reprezentaciju i troškovi goriva
Unakrsne provjere troškova članova Suda za službena putovanja i
reprezentaciju, praćenje potrošnje goriva u službenim vozilima

Ex ante

Ex post

8

Mjesto boravišta osoblja Revizorskog suda
Točnost i potpunost dokumenata u osobnim dosjeima članova osoblja

9

Odsustva i radno vrijeme članova osoblja

Ex post

10

Podrum
Novac u blagajni

Ex post

6
7

11

Ex post
Ex post

Ex post

Napomena: (1) provjere koje je proveo PMO; (2) samo za službena putovanja koja je odobrila Uprava za
kadrovske poslove, financije i opće usluge.
Izvor: Uprava za kadrovske poslove, financije i opće usluge.

57. Provjere koje je provela Uprava za informacije, radnu okolinu i inovacije

temeljile su se na rezultatima preispitivanja registra rizika za 2022., procjeni zrelosti
procesa za 2021. i praćenju provedbe preporuka iznesenih na temelju unutarnje
revizije. Uzete su u obzir i provjere koje vanjski revizor provodi u okviru godišnjeg
pregleda u području IT-a. Uz iznimku proračunske linije za knjižnicu i arhiv na sve
financijske transakcije u predmetnoj upravi primjenjuje se ex ante provjera radi
utvrđivanja eventualne neusklađenosti s Financijskom uredbom i administrativnih
pogrešaka i zabuna (npr. netočne reference, pogrešni datumi u poljima za unos teksta i
nedostatak priloga koji nisu ključni). Provjere koje čine sastavni dio upravljanja
procesima nadopunjuju se ex post provjerama. Potonje su uključivale redovite provjere
nabave za ugovore male vrijednosti te:
(1) usklađenosti s formalnostima novog ugovora za IT operacije i pridržavanja
postojećih ključnih pokazatelja uspješnosti;
(2) pravilnosti financijskog upravljanja projektom zgrade K2;
(3) primjene redovitih vanjskih sigurnosnih zakrpa u području IT-a;
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(4) prava administratora na prijenosnim računalima;
(5) učinkovitost alata za praćenje softvera;
(6) poštovanja rokova isporuke;
(7) postojanja izjava o zaštiti osobnih podataka u alatima Suda za obradu osobnih
podataka;
(8) potpunosti dokumentacije potrebne za plaćanje računa;
(9) usklađenosti s procesom upravljanja inačicama.

58. Provjere koje je obavila Uprava za jezike i uredničke poslove temeljile su se na

analizi rizika za 2021. i rezultatima provjera provedenih za 2020. Provjere su bile
usmjerene na financijske aspekte, kvalitetu pruženih jezičnih usluga te IT aspekte i
organizacijske aspekte uprave. Ex post provjere uključivale su:
o

zakonitost i pravilnost plaćanja izvršenih po proračunskim linijama kojima upravlja
predmetna uprava;

o

djelotvornost i kvalitetu alata za računalno potpomognuto prevođenje;

o

kvalitetu pruženih prijevoda, što je nadopunjeno sustavom povratnih informacija
korisnika u okviru kojeg se analiziraju njihovi komentari.

Pregled upravljanja rizicima

59. Od 2016. i nakon usvajanja okvira Suda za upravljanje rizicima sva revizijska

vijeća i uprave Suda dužni su obavljati analizu rizika u svezi sa svojim aktivnostima. Ta
analiza uključuje opis učinka ako bi se određeni rizik ostvario, uspostavljene unutarnje
provjere i mjere za smanjenje vjerojatnosti nastanka rizika i njegova mogućeg učinka.
Na temelju tih provjera 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 i u okviru procjena rizika za
sljedeću godinu. Sustavi unutarnje kontrole osmišljeni su na način da se njima uzima u
obzir i isplativost provjera.
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60. Glavni rizici utvrđeni u okviru ciklusa procjene rizika za 2021. odnosili su se na
sljedeće:
o

učinak pandemija bolesti COVID-19 na resurse i radne uvjete Suda, uključujući
prilagodbu novoj stvarnosti hibridnih radnih uvjeta te zdravlje i sigurnost osoblja;

o

neusklađenost s Financijskom uredbom u pogledu zakonitosti i pravilnosti
plaćanja te ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti aktivnosti. Predmetni
rizik uključuje i rizik od prijevare povezane s povećanom upotrebom elektroničkih
računa;

o

ovisnost o eksternaliziranim aktivnostima i njihovu kvalitetu (uključujući aktivnosti
koje provodi Komisija);

o

povrede podataka ili slučajeve neusklađenosti s pravilima o zaštiti podataka,
uključujući one koji su uzrokovani kibernapadima. Tim se rizikom ujedno uzima u
obzir administrativno opterećenje koje sa sobom donosi složen pravni okvir i okvir
za izvješćivanje povezano s ograničenjima u pogledu sigurnosti i zaštite podataka;

o

pitanja povezana s osobljem, kao što su problem ispunjavanja potreba za
zapošljavanjem, uspostava ravnoteže između poslovnog i privatnog života osoblja,
privlačenje i zadržavanje osoblja te starenje radne snage.

61. Aktivnosti Suda predmet su intenzivnog javnog nadzora. Njegove revizije

provode se na otvoren i transparentan način te se javnost redovito obavještava o
njihovim rezultatima. Sud i njegova interna pravila posljednjih su mjeseci bili predmet
medijskih članaka. Cilj je Suda razjasniti sva otvorena pitanja s tijelom nadležnim za
davanje razrješnice.

Učinkovitost i djelotvornost sustava unutarnje kontrole

62. U siječnju 2022. sve su uprave ispitale rezultate svojih ex ante i ex post provjera.

Provjerama nije utvrđen nijedan veći nedostatak u sustavima unutarnje kontrole.
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 koja su sastavila relevantna tri ravnatelja prije
potpisivanja svoje izjave u skladu s člankom 74. stavkom 9. Financijske uredbe.
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Uprava za kadrovske poslove, financije i opće usluge

63. Ex ante provjerama koje je provela Uprava za kadrovske poslove, financije i opće
usluge (stavke br. 4 i 5 u tablici 7.) nisu otkriveni nikakvi veći problemi za financijsku
godinu 2021. u pogledu troškova službenih putovanja koje je uprava odobrila, troškova
članova Suda za reprezentaciju i potrošnje goriva u službenim vozilima. Sud je
početkom 2022. preispitao primjerenost relevantnih pravila.

64. Ex post provjerama zakonitosti i pravilnosti plaćanja izvršenih u okviru

proračunskih linija za koje je predmetna uprava odgovorna obuhvaćen je nasumični
uzorak od 126 plaćanja, tj. otprilike 19 % svih provjerenih plaćanja (stavka br. 3 u
tablici 7.). Provjerama je otkrivena formalna neusklađenost u slučaju triju plaćanja, ali
bez financijskog učinka: dva plaćanja bilo je potrebno djelomično obračunati za 2020.,
a jedno je izvršeno za proračunsku obvezu kojoj nije prethodila pravna obveza. Ti su
slučajevi uvršteni u registar iznimki koji Sud vodi, a osoblje je podsjećeno na
primjenjiva pravila. Cjelokupno gledajući, plaćanja su bila zakonita i pravilna te je bila
dostupna potrebna dokumentacija. Sustav SAP i automatske provjere koje se provode
u okviru njega, kao i činjenica da je relevantni tim vrlo dobro upoznat s tim alatom (koji
upotrebljava od 2008.), omogućili su da se predmetne aktivnosti nastave provoditi u
skladu s uobičajenim postupcima. Rad na daljinu u povećanom opsegu i dalje nije
utjecao na procese upravljanja.

65. Broj službenih putovanja počeo se povećavati tijekom 2021., ali je i dalje bio

manji u odnosu na razinu prije pandemije. Unutarnji revizor otkrio je pogreške u
troškovima za službena putovanja koje nisu otkrivene ni ex ante ni ex post provjerama.
Ex post provjerama troškova za službena putovanja (stavke br. 4 i 6 u tablici 7.) nisu
utvrđeni ozbiljni problemi u pogledu namire službenih putovanja i nije se pokazalo da
su utvrđeni nedostatci imali značajan utjecaj na zakonitost i pravilnost troškova. Većina
utvrđenih pogrešaka odnosila se na izračun dnevnica i nadoknadu putnih troškova za
službena putovanja kombinirana s privatnim putovanjem. Unakrsnim provjerama
nadoknada troškova reprezentacije u odnosu na dnevnice isplaćene za službena
putovanja nisu otkrivene nikakve pogreške.

66. Uprave i voditelji ureda članova Suda koji su iskoristili tu proračunsku liniju i

kojima je dodijeljena uloga dužnosnika za ovjeravanje na osnovi daljnjeg delegiranja
ovlasti također su provjerili troškove za službena putovanja i glavnom tajniku dostavili
odgovarajuću izjavu o jamstvu. Provjerama nisu utvrđene nikakve znatne pogreške u
postupcima u vezi sa službenim putovanjima za 2021. godinu. Za određena službena
putovanja bilo je potrebno dostaviti dodatnu dokumentaciju, ali ex ante provjerama

27
provedenima za veliku većinu službenih putovanja omogućeno je da se većina
potencijalnih problema riješi unaprijed.

67. Analiza potvrđivanja naloga za službena putovanja i prijava troškova pokazala je
da su veliku većinu odobrili imenovani dužnosnici za ovjeravanje na osnovi daljnjeg
delegiranja. Od 1 732 naloga za službena putovanja i prijava troškova,
njih 60 potvrđeno je bez službenog odobrenja, uglavnom zbog netočnih informacija
zabilježenih u sustavu. Uveden je novi postupak kako bi se spriječile takve situacije u
budućnosti. Nadalje, 43 službena putovanja potvrđena su nakon što je relevantni član
Suda ili osoblja već otputovao. Ti su slučajevi uvršteni u registar iznimki koji Sud vodi.

68. Ex post provjere službenih putovanja uključivale su i praćenje povrata sredstava
za neiskorištene zrakoplovne karte, pri čemu je zaključeno da je stopa povrata visoka i
da se takvim povratima dobro upravlja. Kao i prethodnih godina, osoblje će biti
obaviješteno o rezultatima provjera.

69. Rezultati provjera koje je proveo PMO općenito su bili pozitivni. Ex ante

provjerama financijskih prava nisu otkriveni nikakvi posebni problemi. Ex post provjere
pokazale su da su razlike u plaćama objašnjene i opravdane za prethodnih 12 mjeseci
te da su naknade za nastanjenje i roditeljski/obiteljski dopust točne. Povrate sredstava
bilo je potrebno izvršiti u sljedećim slučajevima:
o

četiri slučaja povezana s naknadama za obrazovanje;

o

jedan slučaj povezan s izračunom poreza na plaće;

o

jedan slučaj povezan s dnevnicama odobrenima tijekom prvih četiriju mjeseca
nastanjenja u mjestu rada; i

o

jedan slučaj povezan s dnevnicama za članove osoblja koji stupaju na dužnost ili
mijenjaju mjesto rada pri čemu im je odobren poseban dopust za selidbu.

70. Mjesta boravišta osoblja (stavke br. 1 i 2 u tablici 7.) provjerena su na temelju

udaljenosti između mjesta rada i prijavljenog boravišta. Provjere su pokazale da su
osim u sedam slučajeva svi članovi osoblja živjeli najviše 80 km od svojeg mjesta rada.
U pogledu predmetnih sedam slučajeva poduzet će se daljnje mjere. Provjereno je i
prebivalište 15 nasumično odabranih članova osoblja. Svi članovi osoblja iz uzorka
pružili su dostatne dokaze kojima je potvrđena adresa koju su prijavili.
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71. Dosjeima članova osoblja nastavilo se upravljati primjenom postupka kojim se

vodi računa o pandemiji. Dvadeset osobnih dosjea (nereprezentativni uzorak)
nasumično je odabrano za provjeru (stavka br. 8 u tablici 7.) te je u 11 slučajeva
utvrđeno da nedostaje dokumentacija. Među najvažnijim dokumentima koji su
nedostajali bili su vjenčani list, osobna iskaznica, potvrda o prebivalištu, prijenos
mirovinskih prava, potvrda o poznavanju trećeg jezika za promaknuće, rodni list i
odluka o radu u nepunom radnom vremenu.

72. Uvest će se novi interni postupci kako bi se točno naveli dokumenti koje je

potrebno uključiti u osobni dosje pri zapošljavanju člana osoblja ili premještaju iz druge
institucije. Ti bi se postupci trebali uvesti u suradnji s drugim institucijama, posebice s
PMO-om u Komisiji.

73. Ex post provjerama obuhvaćeni su i odsutnost i radno vrijeme osoblja (stavka
br. 9 u tablici 7.), što je dovelo do sljedećega:
o

devet dana kompenzacijskog odmora radi nadoknade prekovremenog rada;

o

obustave naknade koju su tri člana osoblja primala na bolovanju u trajanju duljem
od 30 dana;

o

odobravanja 31 razdoblja rada na nepuno radno vrijeme iz zdravstvenih razloga;

o

ponovne evaluacije šest slučajeva invalidnosti i otvaranje novog; te

o

obavljanja dvaju liječničkih pregleda.

74. Preostalim ex post provjerama (stavke br. 10 i 11 u tablici 7.) nisu otkriveni

nikakvi veći problemi. U registru iznimki ukupno je evidentirano pet slučajeva
neusklađenosti i jedna iznimka. Pritom ni u jednom slučaju nije bilo financijskog učinka
te su poduzete mjere u pogledu svih događaja koji su otkriveni.
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Informacije, radna okolina i inovacije

75. Ex ante provjerama koje je provela Uprava za informacije, radnu okolinu i

inovacije u vezi s financijskim transakcijama u sustavu SAP nisu otkriveni znatni
propusti. Od 2 008 transakcija u sustavu SAP, uključujući narudžbenice, zahtjeve za
plaćanje i račune, samo je njih 45 vraćeno na ispravak, što čini neznatno povećanje u
usporedbi s 2020. godinom. Svrha vraćanja uglavnom je bila dodavanje dokumentacije,
ispravljanje informacija ili potvrđivanje potrebe za kupnjom. Osim toga, provjerama su
otkrivena dva slučaja formalne neusklađenosti koja su se odnosila na jedno plaćanje
izvršeno bez pravne obveze i jedno plaćanje izvršeno bez cjelovite isporuke naručenih
usluga i stavki. Oba su slučaja uvrštena u registar iznimki koji Sud vodi.

76. Ex post provjere administratorskih prava na prijenosnim računalima (stavka

br. 4 u odlomku 57.) dovele su do brisanja devet računa, onemogućavanja upotrebe
triju računa te otvaranja 10 novih računa i uvođenja novog radnog postupka u sustavu
Service Now radi upravljanja dodjeljivanjem povlaštenih računa u IT okruženju Suda.
Predmetna uprava ujedno je otkrila da se određene licencije ne upotrebljavaju te su
one stoga ukinute (stavka br. 5 u odlomku 57.). Preostalim provjerama nisu utvrđeni
nikakvi veći problemi. U okviru većine provjera (u vezi sa stavkama br. 1, 2, 6, 7, 8. i 9.
u odlomku 57.) utvrđena su moguća poboljšanja postojećih procesa.

77. Provjerena je i usklađenost ugovora male vrijednosti s Financijskom uredbom u

pogledu praga od 15 000 eura za ukupnu nabavu po dobavljaču. Predmetnim
provjerama nisu utvrđeni znatni propusti ili nedostaci. U jednom slučaju narudžbe
izdane jednom dobavljaču za slične usluge premašile su prag od 15 000 eura tijekom
četverogodišnjeg razdoblja. Taj je slučaj objašnjen i uvršten u registar iznimki koji Sud
vodi.

Jezici i urednički poslovi

78. Cjelokupno gledajući, ex post provjerama zakonitosti i pravilnosti plaćanja

izvršenih u okviru proračunskih linija za koje je predmetna uprava odgovorna utvrđeno
je da su plaćanja bila zakonita i pravilna te da je dostupna potrebna dokumentacija.
Otkrivena su tri slučaja neusklađenosti u kojima tijekom nekoliko dana za pravnu
obvezu nije postojala odgovarajuća proračunska obveza. Ti su slučajevi uvršteni u
registar iznimki koji Sud vodi.
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79. Različite jezične službe u velikoj su se mjeri služile alatima za računalno

potpomognuto prevođenje, uz iznimku Službe za engleski jezik koja ima vlastite
procese zbog posebne prirode svojeg posla. Samo je 1,1 % provjerenih segmenata
imalo status „prijevod je odbijen / prijevod nije odobren”.

80. Tijekom 2021. kvalitetu prijevoda Suda prvi je put provjerio Europski parlament.

Provjere su bile usmjerene na prijevode deset jezičnih službi čiji rukovoditelji nisu
proveli kontrolu kvalitete zbog različitog materinskog jezika. Odabrano je deset
dokumenata vodeći računa o glavnim vrstama publikacija Suda te su za svaki od
odabranih deset dokumenata provjerene po dvije stranice (ukupno 200 stranica,
tj. 2 x 10 x 10). U slučaju sedam jezika nisu utvrđeni nikakvi veći problemi. U slučaju
preostalih triju za nekoliko dokumenata ocjena je dosegnula manje od 80 % te su
analizirani komentari ocjenjivača. Kvaliteta prijevoda provjerena je i na temelju
komentara korisnika usluga predmetne uprave. Tijekom 2021. zabilježeno je
89 komentara, uglavnom od osoblja Suda, ali i drugih subjekata.

81. Na temelju provjera zaključeno je da su rezultati uglavnom bili pozitivni. Na
temelju toga rukovoditelji jezičnih službi zaključili su da su prijevodi prihvatljive
kvalitete te su ravnateljici dostavili svoje izjave o jamstvu.

Uprava Predsjedništva i Služba za pravna pitanja

82. Uprava predsjedništva odgovorna je za proračunsku liniju koja se odnosi na

komunikacijske aktivnosti Suda i međuinstitucijske odnose, koja je 2021. obuhvaćala
odobrena sredstva u iznosu od 250 000 eura. Služba za pravna pitanja odgovorna je za
proračunsku liniju koja se odnosi na pravne troškove i odštete, koja je obuhvaćala
50 000 eura. Obavljenim provjerama nisu otkrivene nikakve znatne pogreške ni u
pogledu jedne od tih proračunskih linija.

Zaključak o sustavima unutarnje kontrole

83. Ex ante i ex post provjere za 2021. pokazuju da sustav unutarnje kontrole koji

primjenjuje Glavno tajništvo funkcionira učinkovito i primjereno te da su financijski i
nefinancijski rizici pod kontrolom njegovih raznih uprava. Provjerama je općenito
utvrđen niz neznačajnih pogrešaka, kao i potreba za preispitivanjem određenih
postupaka. Trošak provjera smatra se razumnim, pri čemu su tom zadatku namijenjena
15,2 ekvivalenta punog radnog vremena (uključujući 0,2 u PMO-u). Pregled je ujedno
potvrdio pouzdanost upravljačkog sustava, koji se temelji na integriranom softveru i
uključuje znatan dio automatiziranih provjera.

31

84. Slijedom preporuka Službe za unutarnju reviziju u okviru sustava unutarnje

kontrole 2021. ujedno je stavljen veći naglasak na isplativost provjera i učinak
pandemije na obavljene provjere. Time je povećana kvaliteta izvješćivanja i naglašena
uloga okvira Suda za unutarnju kontrolu.

85. Cjelokupno gledajući, zaključak je unutarnjeg revizora o sustavima unutarnje

kontrole za 2021. pozitivan: postoje pouzdane provjere za najrizičnija područja rada
Glavnog tajništva te se poštovala podjela dužnosti među različitim članovima osoblja za
ex ante i ex post provjere. Nisu utvrđeni nikakvi veći nedostatci koji bi ozbiljno doveli u
pitanje pouzdanost izjava o jamstvu u pogledu zakonitosti i pravilnosti financijskih
transakcija 2021. godine (vidjeti odlomak 65.).
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Mjere poduzete na temelju odluke o razrješnici za 2019.
86. Europski parlament dao je 29. travnja 2021. razrješnicu1 za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2019. U nastavku su opisane mjere

poduzete na temelju opažanja iz odluke o razrješnici.

Opažanje Europskog parlamenta iz odluke o razrješnici za 2019.
1. napominje da godišnju računovodstvenu dokumentaciju Revizorskog
suda revidira nezavisni vanjski revizor kako bi se primjenjivala ista načela
transparentnosti i odgovornosti koja Revizorski sud primjenjuje na
subjekte svojih revizija; sa zadovoljstvom prima na znanje mišljenje
revizora da financijski izvještaji istinito i vjerno prikazuju financijsko stanje
Revizorskog suda;

1

Odgovor Suda

—

2. napominje da je 2019. proračun Revizorskog suda iznosio
146 890 000 EUR (u usporedbi s 146 469 000 EUR 2018. i 141 240 000 EUR
2017.) te da su do kraja 2019. obveze preuzete za 98 % svih odobrenih
sredstava (u usporedbi s 96,21 % 2018. i 97,73 % 2017.);

—

3. podsjeća da je proračun Revizorskog suda većinom administrativne
naravi s obzirom na to da se velik dio rashoda odnosi na osobe koje rade
za instituciju (glava 1.), te na zgrade, namještaj, opremu i razne operativne
troškove (glava 2.);

—

Odluka 2020/2144 (DEC) Europskog parlamenta.
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4. podsjeća da se stope izvršenja za glavu 2. nedostatno poboljšavaju,
odnosno da stopa izvršenja za obveze iznosi 64,17 % (u usporedbi s
59,13 % 2018. i 57,13 % 2017.), a za plaćanja 62,21 % (u usporedbi s
55,11 % 2018. i 55,75 % 2017.); ističe potvrdu Revizorskog suda iz njegova
dokumenta o daljnjim mjerama u vezi s rezolucijom o razrješnici za 2018.
da će nastaviti napore za poboljšanje stopa izvršenja te da će pažljivo
razmotriti svoje projekcije proračuna;

5. prima na znanje komentar Revizorskog suda kako bi izvršenje proračuna
za glavu 2. bilo primjerenije pratiti iz dvogodišnje perspektive; prima na
znanje da je tijekom dvogodišnjeg razdoblja 2018. – 2019. izvršena isplata
za 91,38 % odobrenih sredstava i 98,04 % preuzetih obveza;

6. konstatira nastavak prijenosa, npr. 3 057 772 EUR iz 2019. iz
poglavlja 21 (Obrada podataka, oprema i pokretnine: nabava, najam i
održavanje) u usporedbi s 4 310 280 EUR u 2018., zbog IT projekata koji su
u tijeku; napominje da je ukupni prijenos za glavu 2. iz 2018. u 2019.
iznosio 6 068 597 EUR i smatra pozitivnom činjenicu da su iz toga proizašla
plaćanja u iznosu od 5 777 454 EUR za prijenose;

Odgovor Suda
Izvršenje proračuna
Sud smatra da je izvršenje proračuna za glavu 2., posebice stopu
plaćanja, primjerenije pratiti iz dvogodišnje perspektive. To
znači da je tijekom dvogodišnjeg razdoblja (2018. – 2019.)
izvršeno 91,38 % plaćanja za 2018. po odobrenim sredstvima i
98,04 % plaćanja po preuzetim obvezama. Na godišnjoj razini,
na kraju 2019., stopa odobrenih sredstava za koja su preuzete
obveze iznosila je 96,94 %. Plaćanja po preuzetim obvezama
dosegnula su 64,17 %, a plaćanja po odobrenim sredstvima
62,21 %.
Stopa iskorištenosti odobrenih sredstava za glavu 2 dosegnula je
2021. godine 95,39 % (u usporedbi s 93,38 % koliko je iznosila
2020. godine). Plaćanja su dosegnula 50,44 % konačnih
odobrenih sredstava i 52,88 % preuzetih obveza (2020. te su
stope iznosile 51,46 % i 55,11 %). Preuzete obveze prenesene
u 2022. u skladu s člankom 12. Financijske uredbe odgovarale su
iznosu od 44,95 % konačnih odobrenih sredstava i 47,12 %
preuzetih obveza (2020. te su stope iznosile redom 41,92 % i
44,89 %). U svakom slučaju, Sud će nastaviti ulagati napore u
poboljšanje stopa izvršenja plaćanja.

—
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Odgovor Suda

7. konstatira da je prijenos odobrenih sredstava za glavu 1. i glavu 2. iz
financijske godine 2018. u financijsku godinu 2019. iznosio 7 406 944 EUR
što je dovelo do plaćanja u iznosu od 6 553 576 EUR, uz stopu
iskorištenosti od 88,48 %, koja je jednaka stopi iskorištenosti iz 2018.;

—

8. pozdravlja činjenicu da Revizorski sud razmatra prijedlog iz rezolucije o
razrješnici za 2018. prema kojemu bi se trebalo predstaviti neovisno
godišnje izvješće o institucijama Unije u sklopu osvrta na strategiju
Revizorskog suda za razdoblje 2021. – 2025., koja bi trebala biti usvojena
do kraja 2020.; u tom pogledu ponovno ističe potrebu da Revizorski sud
temeljito ispita svaku instituciju kako bi se Parlamentu omogućilo da
ispuni svoje dužnosti tijela nadležnog za davanje razrješnice;

Posebna područja: administracija
Revizija kojom je obuhvaćen naslov 5. VFO-a, „Administracija”,
obavlja se u skladu s metodologijom Suda za davanje izjave o
jamstvu i omogućuje Sudu da iznese posebnu procjenu. Sud već
dugi niz godina u svojim izvješćima dosljedno navodi da je riječ o
niskorizičnom području sa stopama pogreške koje su ispod
praga značajnosti. Revizijske aktivnosti Suda tijekom 2019.
uključivale su ispitivanje nadzornih i kontrolnih sustava u
odabranim tijelima EU-a te povećanje broja članova ugovornog
osoblja.
U skladu sa svojom strategijom za 2021. – 2025. Sud planira
nadopuniti kvantitativne informacije koje iznosi u godišnjem
izvješću kvalitativnim elementima koji se temelje na rezultatima
konkretnih aktivnosti povezanih s provjerama sustava i
usklađenosti. Pristup koji Sud primjenjuje pri izradi programa
uključuje pažljiv odabir revizija, uzimajući u obzir strateške
ciljeve Suda, utvrđene rizike i stajališta dionika (uključujući
stajališta Konferencije predsjednika odbora Europskog
parlamenta). Sud čini sve što je u njegovoj moći kako bi s
dostupnim resursima odabrao relevantne revizijske teme.
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Odgovor Suda
Sud trenutačno razmatra svoj pristup reviziji u svrhu davanja
izjave o jamstvu, ali napominje da bi za iznošenje stopa pogreške
za dodatna rashodovna područja bilo potrebno znatno
povećanje resursa.

9. pozdravlja predanost Revizorskog suda da, na zahtjev Parlamenta,
pripremi prvo izvješće o uspješnosti u okviru proračuna Unije, čiji je cilj
ocijeniti rezultate potrošnje u okviru proračuna Unije te, konkretno,
ocijeniti uspješnost svih politika Unije; smatra da je revizija uspješnosti
ključna za procjenu stvarnog učinka ulaganja Unije;

—

10. žali zbog činjenice da je u daljnjem postupanju po rezoluciji o
razrješnici za 2018. Revizorski sud dao samo djelomične odgovore na
primjedbe Parlamenta; naglašava da je daljnje postupanje od ključne
važnosti kako bi Odbor za proračunski nadzor Parlamenta utvrdio je li
Revizorski sud proveo preporuke Parlamenta; poziva Revizorski sud da u
svoje sljedeće izvješće o daljnjem postupanju uključi sve potrebne
odgovore i detaljnija objašnjenja o provedbi preporuka Parlamenta, uz
izričito upućivanje na svaki stavak rezolucije i dostavljanje sve potrebne
dokumentacije;

Mjere koje je Sud poduzeo na temelju odluke o razrješnici
Sud će nastojati pružiti što detaljnije odgovore u svojim
izvješćima o mjerama poduzetima na temelju razrješnice te je
spreman dostaviti sve popratne dokumente i navesti dodatne
pojedinosti ako to smatra potrebnim.
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Odgovor Suda

11. ponavlja preporuku Revizorskog suda prema kojoj bi Komisija godišnje
izvješće o upravljanju proračunom EU-a i o njegovu izvršenju trebala svake
godine objaviti ranije kako bi Revizorski sud mogao ispitati pravilnost
predstavljenih informacija i o njima izvijestiti; prima na znanje ograničenja
zbog pandemije bolesti COVID-19 zbog kojih je Revizorski sud svoje
godišnje izvješće za 2019. morao objaviti u studenome 2020.;

—

Ljudski resursi
12. napominje da su na kraju 2019. godine bila zaposlena 853 dužnosnika i
privremena djelatnika, u usporedbi s 891 djelatnikom 2013., što
predstavlja smanjenje od 4,26 %; posebno primjećuje da su se broj stalnih
radnih mjesta smanjio za 6,91 postotni bod, dok se broj privremenih
radnih mjesta povećao za 10,07 postotnih bodova; traži od Revizorskog
suda da procijeni je li sve veća tendencija korištenja privremeno
zaposlenog osoblja posljedica posebnih potreba Revizorskog suda ili je to
reakcija na proračunska ograničenja; konstatira da se razina osoblja
redovito evaluira te da je odobreni plan radnih mjesta Revizorskog suda
isti kao i u 2017. i 2018., s 853 radna mjesta; konstatira da je zbog
povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije i u skladu s rezultatima
pregovora, plan radnih mjesta prilagođen tijekom 2019.;

Mogućnosti za zapošljavanje i razvoj karijere
Kao i druge institucije EU-a sa sjedištem u Luxembourgu Sud se
suočava sa sve većim poteškoćama u zapošljavanju i zadržavanju
dužnosnika s popisa uspješnih kandidata sastavljenih na temelju
natječaja koje organizira EPSO jer mnogi od njih radije započinju
svoju karijeru u institucijama EU-a u Bruxellesu. Glavni su razlog
za to sve veći troškovi života u Luksemburgu, koji se, za razliku
od drugih zemalja EU-a, ne nadoknađuju koeficijentom ispravka.
Stoga je Sud posljednjih godina sve češće pribjegavao
zapošljavanju privremenog osoblja u nižim razredima AD te je u
nekoliko navrata organizirao postupke odabira za revizore koji
su zaposleni kao privremeno osoblje.

13. pozdravlja činjenicu da je Revizorski sud, u skladu sa svojom
strategijom za razdoblje od 2018. do 2019., proširio svoje kontakte s
istraživačima, akademskom zajednicom i skupinama za strateško
promišljanje te da je od 1. lipnja 2020. uputio 15 članova osoblja u druga
međunarodna tijela; napominje da Revizorski sud redovito prima osoblje
upućeno iz drugih međunarodnih tijela te da je također pružio 55 mjesta
za stažiste s diplomom (u usporedbi sa 60 mjesta u 2018.), s trajanjem

Stažiranje na Sudu
Sud stažistima u pravilu nudi naknadu koja pokriva barem
njihove životne troškove, čak i u slučaju kratkotrajnog stažiranja.
Šest neplaćenih stažiranja 2019. koje Europski parlament
spominje bila su „netipična” stažiranja, čiji je cilj bio potaknuti
stažiste da promatraju rad Suda. Većinom je bilo riječ o
stažiranju na kratko razdoblje (najviše jedan mjesec), a samo u

37
Opažanje Europskog parlamenta iz odluke o razrješnici za 2019.
staža od tri do pet mjeseci; napominje da je 2019. šest tih mjesta bilo
neplaćeno; traži od Revizorskog suda da stažistima ponudi naknadu koja
pokriva barem njihove troškove života, čak i kada je riječ o kratkotrajnom
stažiranju; pozdravlja činjenicu da je Revizorski sud sklopio nekoliko
partnerstva sa sveučilištima i strukovnim organizacijama u cilju buduće
suradnje;

Odgovor Suda
dva slučaja o razdoblju od tri mjeseca. Tri stažista dolazilo je iz
državnih ureda za reviziju te su im stoga njihove institucije
isplaćivale naknadu. U jednom slučaju stažiranja na vrlo kratko
razdoblje (1.6.2019. – 30.6.2019.) predmetni stažist već je živio
u Luksemburgu, a jedno drugo stažiranje temeljilo se na
sporazumu sklopljenom s jednom školom za prevođenje u Belgiji
koja jedanput godišnje odabire stažista za kratkotrajno
stažiranje (1.2.2019. – 30.4.2019.) na Sudu.

14. prima na znanje da je prema svojoj politici zapošljavanja, koja se
temelji na reformi iz 2016. i općim načelima i uvjetima zapošljavanja u
institucijama Unije, Revizorski sud organizacija koja je usmjerena na
zadaće; konstatira da su članovi osoblja dodijeljeni bazi osoblja na razini
cijelog Revizorskog suda iz koje se zatim raspoređuju u revizijska vijeća i na
—
revizijske zadaće; konstatira da prilikom postupka raspoređivanja zadaća
članovima osoblja Revizorski sud posebnu pozornost posvećuje
osiguravanju da je potrebno stručno znanje i osoblje pravovremeno
dostupno te da postoji odgovarajuća rotacija osoblja među timovima
redovitim postupcima za mobilnost osoblja;
15. cijeni činjenicu da je Revizorski sud reagirao na rezultate ankete o
zadovoljstvu osoblja iz 2018. i proveo aktivnosti vezane uz dobrobit
osoblja, poput uspostave mreže Revizorskog suda koja se sastoji od
povjerljivih osoba za kontakt u cijeloj organizaciji, s ciljem pružanja
profesionalne i, ako se to zahtijeva, anonimne potpore članovima osoblja;
konstatira da Revizorski sud također pruža mogućnost pet besplatnih
sastanaka sa psihologom i organizira prezentacije o tome kako se nositi sa
sindromom izgaranja na poslu, a za menadžere, kako otkriti i riješiti
problem uznemiravanja;

—
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16. zabrinut je zbog smanjenja broja direktorica, s 30 % u 2018. na 20 %
u 2019., te smanjenja broja načelnica odjela s 39 % u 2018. na 35 %
u 2019.; konstatira, međutim, blagi porast broja žena članica Revizorskog
suda, s 21 % 2018. (6 od 28 članova) na 25 % 2019. (7 od 28 članova);
ističe predanost Odbora Parlamenta za proračunski nadzor da pruži
podršku reviziji postupka imenovanja članova Revizorskog suda u cilju
postizanja rodne ravnoteže (7 žena i 21 muškaraca bili su članovi u 2019.);
podsjeća na poziv državama članicama da aktivnije potiču žene da se
prijave za takva radna mjesta; ponavlja da bi Vijeće tijekom postupka
imenovanja trebalo uvijek predložiti najmanje dva kandidata, jednu ženu i
jednog muškarca;

Ravnomjerna zastupljenost spolova
Tijekom posljednjih godina došlo je do poboljšanja u pogledu
ravnomjerne zastupljenosti spolova među rukovoditeljima na
Sudu: do siječnja 2022. postotak ravnateljica povećao se na
40 %, dok postotak rukovoditeljica iznosi 37 %. Nova politika i
akcijski plan za raznolikost i uključenost za razdoblje
2021. – 2025. uključuju niz mjera za poticanje žena na prijelaz na
rukovodeća mjesta:
• nastaviti praksu glavnog tajnika u okviru koje on redovito
šalje e-poruke ravnateljima i rukovoditeljima kako bi se
revizorice potaknulo da postanu voditeljice radnog zadatka;
• obavljati razgovore ili anonimne ankete s članicama osoblja
(AD 9 i više) koje oklijevaju preuzeti ulogu voditeljica kako bi
se razumjeli njihovi razlozi i predložila alternativna rješenja
(npr. podjela uloge voditelja radnog zadatka na dva
dužnosnika);
• organizirati neformalne sastanke na kojima iskusne
voditeljice radnog zadatka mogu podijeliti svoje znanje;
• organizirati da direktori, uz dodatno izvješćivanje Glavnog
tajništva, svakih šest mjeseci svoja revizijska vijeća izvješćuju
o udjelu voditeljica i voditelja radnog zadatka. glavni tajnik
trebao bi svakih šest mjeseci dostavljati Upravnom odboru
ažurirane podatke;
• organizirati osposobljavanje, obučavanje i savjetovanje
zaposlenica, koje pružaju stručnjaci za karijeru i druge
zaposlenice koje mogu poslužiti kao uzori;
• razgovarati sa sudionicama programa za jačanje vještina
poslovnog vođenja Leadership Development Programme,
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•

17. pozdravlja stalna nastojanja Revizorskog suda na administrativnoj
razini za promicanjem jednakih prilika za razvoj karijere osoblja, s
posebnim ciljem ostvarivanja rodne ravnoteže na upravljačkim pozicijama;
konstatira da je Revizorski sud 2019. pokrenuo program razvoja vještina
upravljanja usmjeren na razvoj potencijalnih rukovoditelja, uz jednako
sudjelovanje muškaraca i žena;

—

Odgovor Suda
izraditi dokument za razmatranje s informacijama o njihovoj
motivaciji i njihovim ograničenjima te ponuditi mjere
potpore, kao što su mentorstvo i podučavanje. istražiti
postojeće inicijative za potporu, kao što je Komisijin Program
razvoja talenta žena;
provoditi razgovore s osobama koje napuštaju Sud, u okviru
kojih bi im se postavljala pitanja o tome zašto žene odlaze sa
Suda, te izraditi dokument u kojem se sažimaju zaključci
razgovora. Trebalo bi jednom godišnje analizirati sve izlazne
razgovore i s relevantnim odjelima raspraviti o stečenim
saznanjima.
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2018. – 2020. bile su dio većeg projekta pripreme nove politike i
akcijskog plana za raznolikost i uključenost za razdoblje
2021. – 2025. koji su usvojeni u svibnju 2021. Cilj je novog
akcijskog plana umanjiti bilo kakve moguće nejednakosti. Sud će
poticati muške zaposlenike da odlaze na roditeljski dopust
organiziranjem sastanka na kojem muški zaposlenici koji su
upotrijebili roditeljski dopust mogu podijeliti svoja iskustva ili će
potražiti volontere koji bi bili kontaktna točka za muškarce koji
traže savjet o toj temi.
18. cijeni sudjelovanje Revizorskog suda u Zajedničkom odboru za jednake
mogućnosti i u Akcijskom planu za jednake mogućnosti za razdoblje
2018. – 2020., kojima su također obuhvaćena pitanja dobi i invaliditeta;
traži od Revizorskog suda da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti
o provedbi tog akcijskog plana;

Sud će ujedno nastaviti s provedbom ex post analize godišnjeg
postupka promaknuća kako bi se zajamčilo da ne postoji
pristranost povezana s rodiljnim ili roditeljskim dopustom,
radom u nepunom radnom vremenu ili bilo kojim drugim
demografskim podatkom o relevantnom članu osoblja (npr. dob,
državljanstvo ili vrsta ugovora). Sud planira podupirati rad u
nepunom radnom vremenu uspostavom sustava brojanja
zaposlenika kako bi se timovima i revizijskim vijećima
nadoknadio gubitak ekvivalenta punog radnog vremena zbog
rada u nepunom radnom vremenu i svih produljenih odsutnosti
osoblja (npr. rodiljni dopust, dopust za osobne potrebe,
produljeno bolovanje i premještaj na drugu funkciju). Sud će
nadoknaditi taj gubitak službama koje su njime pogođene u
najvećoj mjeri.
Naposljetku, Sud će promicati zdravu ravnotežu između
poslovnog i privatnog života poticanjem pomaka prema
kulturnoj i organizacijskoj usmjerenosti na rezultate, a ne prema
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Odgovor Suda
broju sati rada i fizičkoj prisutnosti, s hibridnim timovima koji
mogu djelotvorno raditi u fleksibilnom okruženju. Sud je već
tijekom cijele prve polovice 2021. provodio kampanju o pravu
na isključenje i ravnoteži između poslovnog i privatnog života te
planira nastaviti u tom smjeru.
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19. potiče Revizorski sud da teži daljnjim poboljšanjima u smislu
geografske ravnoteže osoblja (posebno za funkcijske skupine AST 1 – 4 i
5 – 9, u kojima postoji znatna prekomjerna zastupljenost državljana
određenih zemalja); poziva Revizorski sud da pripremi akcijski plan za
zapošljavanje novih članova osoblja vodeći računa o geografskoj ravnoteži,
kao što je navedeno u članku 7. Pravilnika o osoblju;

Odgovor Suda
Sud sudjeluje na međuinstitucijskim sastancima s EPSO-om kako
bi raspravljao o dobrim praksama za privlačenje kandidata
raznolikijih profila i povećanje geografske ravnoteže među
osobljem. Sud će nastaviti surađivati s EPSO-om na njegovu
projektu razvoja alata za zapošljavanje namijenjenog praćenju
ravnopravnosti i raznolikosti u suradnji s državama članicama.
Sud također jedanput godišnje objavljuje informacije o
geografskoj zastupljenosti u godišnjoj društvenoj bilanci Suda,
koja uključuje detaljni prikaz zastupljenosti po nacionalnosti za
sve članove osoblja, uključujući rukovoditelje i asistente.
Jedan je od ciljeva nove politike i akcijskog plana Suda za
raznolikost i uključenost za razdoblje 2021. – 2025. raspraviti s
članovima Suda iz nedovoljno zastupljenih zemalja o tome kako
privući/potaknuti prijave i postići veću raznolikost među
osobljem. U kasnijoj fazi Sud će pripremiti akcijski plan koji će
uključivati opažanje koje je iznio Europski parlament i analizu
koju je proveo Sud. Sud će upotrijebiti taj akcijski plan kako bi
potaknuo raspravu.
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Odgovor Suda

Jednake mogućnosti
Sud je u svibnju 2021. usvojio novu politiku i akcijski plan za
raznolikost i uključenost za razdoblje 2021. – 2025. Cilj je novog
akcijskog plana umanjiti bilo kakve moguće nejednakosti. Sud će
poticati muške zaposlenike da odlaze na roditeljski dopust
organiziranjem sastanka na kojem muški zaposlenici koji su
upotrijebili roditeljski dopust mogu podijeliti svoja iskustva ili će
potražiti volontere koji bi bili kontaktna točka za muškarce koji
traže savjet o toj temi.
20. konstatira da su fleksibilni radni uvjeti dostupni svim članovima osoblja Sud će ujedno nastaviti s provedbom ex post analize godišnjeg
osim za određene kategorije u kojima to iz praktičnih razloga nije moguće; postupka promaknuća kako bi se zajamčilo da ne postoji
napominje, međutim, da je 2019. velika većina članova osoblja koji su
pristranost povezana s rodiljnim ili roditeljskim dopustom,
iskoristili te radne uvjete bile žene (87 % osoblja koje radi na nepuno
radom u nepunom radnom vremenu ili bilo kojim drugim
radno vrijeme i 68 % osoblja koje je koristilo roditeljski dopust); poziva
demografskim podatkom o relevantnom članu osoblja (npr. dob,
Revizorski sud da razmotri tu situaciju u okviru svojih mogućnosti za razvoj državljanstvo ili vrsta ugovora). Sud planira podupirati rad u
karijere i politika za promicanje raznolikosti; potiče Revizorski sud da
nepunom radnom vremenu uspostavom sustava brojanja
dovrši uspostavu fleksibilnih radnih uvjeta uz zaštitu prava zaposlenika na zaposlenika kako bi se timovima i revizijskim vijećima
isključenje;
nadoknadio gubitak ekvivalenta punog radnog vremena zbog
rada u nepunom radnom vremenu i svih produljenih odsutnosti
osoblja (npr. rodiljni dopust, dopust za osobne potrebe,
produljeno bolovanje i premještaj na drugu funkciju). Sud će
nadoknaditi taj gubitak službama koje su njime pogođene u
najvećoj mjeri.
Naposljetku, Sud će promicati zdravu ravnotežu između
poslovnog i privatnog života poticanjem pomaka prema
kulturnoj i organizacijskoj usmjerenosti na rezultate, a ne prema
broju sati rada i fizičkoj prisutnosti, s hibridnim timovima koji
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Odgovor Suda
mogu djelotvorno raditi u fleksibilnom okruženju. Sud je tijekom
cijele prve polovice 2021. provodio kampanju o pravu na
isključenje i ravnoteži između poslovnog i privatnog života te
planira nastaviti u tom smjeru.

21. ističe primjedbe Revizorskog suda o visokim troškovima života u
Luksemburgu kao jednom od glavnih čimbenika koji dovodi do poteškoća
pri zapošljavanju i zadržavanju osoblja; ponavlja svoju zabrinutost zbog sve —
većeg problema razlike u kupovnoj moći za javne službenike Unije
zaposlene u Luksemburgu;
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Odgovor Suda

Zgrade, sigurnost
22. pozdravlja modernizaciju zgrade K2 u cilju poboljšanja tehničkih
instalacija unutar zgrade, uzimajući u obzir nova pitanja vezana uz okoliš, i
preoblikovanje postojećih prostora za arhiviranje (koji više nisu potrebni
zbog digitalizacije) u skup zajedničkih prostora za suradnju i dobrobit
osoblja, kao što su prostorije za sastanke i videokonferencije i prostori za
pauzu;

—

23. cijeni činjenicu da je Revizorski sud 2017. godine proveo preliminarno
istraživanje i da su rezultati istraživanja uzeti u obzir u sadašnjem projektu
modernizacije; primjećuje da Revizorski sud nastavlja koristiti pojedinačne
urede i samo nekoliko prostora za zajednički rad; pozdravlja činjenicu da
su organizirani namjenski sastanci kako bi se projekt predstavio osoblju te
da su primljene povratne informacije uglavnom bile pozitivne;

—

24. pozdravlja poboljšanja sigurnosne zone, posebno postavljanje
dodatnih ograda, novih parkirnih barijera i nove ulazne brave na parkingu
zgrade K3, projekt koji se trebao završiti 2020.; napominje da je u 2019., uz —
redovite troškove kao što su periodične kontrole instalacija, Revizorski sud
uložio 123 000 EUR u fizičku sigurnost;

46
Opažanje Europskog parlamenta iz odluke o razrješnici za 2019.

Odgovor Suda

25. prima na znanje mjere poduzete u pogledu sigurnosti osoblja, odnosno
krizni plan za rješavanje incidenata velikih razmjera, interni postupak u
slučaju moguće nuklearne nesreće i sporazum o razini usluga s Europskom —
službom za vanjsko djelovanje kako bi se iskoristili njegovi savjeti u vezi s
misijama u zemlje u kojima postoji visoka ili kritična razina opasnosti;
Okoliš
26. napominje da je krajem 2019. izvršena vanjska revizija sustava
upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja (EMAS) čime je Revizorski
sud uspješno obnovio svoj certifikat EMAS za razdoblje od 2020. do 2022. i
usvojio novi akcijski plan za suočavanje s klimatskom krizom; napominje
da se razina emisija CO2 Revizorskog suda objavljuje svake godine na
njegovoj stranici kako bi se pratila nastojanja Revizorskog suda da smanji
svoj ugljični otisak u sklopu šireg projekta EMAS i kako bi se postigao cilj
održivog razvoja iz Strategije Europa 2020., koju je 2010. odobrilo
Europsko vijeće;

—
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Digitalizacija, kibersigurnost
27. pozdravlja činjenicu da je Revizorski sud sredinom 2018. usvojio
akcijski plan za kibersigurnost kojim je obuhvaćen trogodišnji vremenski
okvir; napominje da su tijekom 2019. postignuti sljedeći ciljevi:
djelotvornije i redovitije uklanjanje softverskih nedostataka, sprječavanje
nedopuštenog pristupa uslugama u digitalnom oblaku, preispitivanje
struktura upravljanja informacijskom sigurnošću i poboljšanje kapaciteta
za sigurnosno praćenje; pozdravlja održavanje sjednice za podizanje
svijesti o kibersigurnosti namijenjene osoblju Revizorskog suda; konstatira
da Revizorski sud također ima koristi od usluga kibersigurnosti i
infrastrukture koju pruža tim za hitne računalne intervencije europskih
institucija, tijela i agencija;
28. pozdravlja uspostavu upravljačkog odbora za digitalizaciju radi
postizanja napretka u digitalnoj transformaciji postupka revizija u okviru
inicijative pod nazivom „Digitalizacija revizija ECA-a”; napominje da je
ECALab, interdisciplinarni laboratorij Revizorskog suda za inovacije
usmjeren na digitalnu transformaciju revizije s pomoću podataka i
tehnologije, 2019. pružio potporu za deset revizijskih zadaća, uključujući
pilot-projekt o uporabi velikih količina podataka za reviziju uspješnosti;
traži od Revizorskog suda da izvijesti Parlament o svim preprekama na koje
se naišlo pri traženju strojno čitljivih podataka od institucija Unije;

Odgovor Suda

—

Tehnologija i podatci u reviziji
Sud je u svojoj strategiji za razdoblje 2021. – 2025. utvrdio
povećanu upotrebu tehnologije i podataka u reviziji kao jedan
od ključnih strateških prioriteta te je definirao ciljeve za
napredovanje u digitalnoj transformaciji svojih revizijskih
aktivnosti. Oni uključuju sljedeće: (i) „nastojati dobiti siguran i
jednostavan pristup podatcima kojima raspolažu subjekti
revizije”; (ii) „poticati kulturu i duh digitalne revizije u svojim
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29. pozdravlja činjenicu da je Odluka Revizorskog suda br. 6-2019 o politici
otvorenih podataka i ponovnoj uporabi dokumenata objavljena u
travnju 2019. te da se informatički sustavi Revizorskog suda temelje na
čvrstim arhitektonskim načelima koja uzimaju u obzir pristup temeljen na
troškovima i koristi u odnosu na međuinstitucionalnu nabavu dominantnih
tehnologija; pozdravlja činjenicu da su tehnologije otvorenog koda koje se
koriste na Revizorskom sudu u skladu s tim načelima; potiče Revizorski sud
da prednost da tehnologijama otvorenog koda kako bi se spriječila
ovisnost o pružatelju usluga, zadržala kontrola nad vlastitim tehničkim
sustavima, pružile snažnije zaštitne mjere za privatnost i zaštitu podataka
korisnika te povećala sigurnost i transparentnost za javnost;

Odgovor Suda
aktivnostima”; (iii) „uložiti u stjecanje potrebnih vještina i znanja
na razini cijelog osoblja”; te (iv) „uvesti nove digitalne revizijske
alate i tehnike primjerene za područja u kojima obavlja reviziju,
uključujući automatizirano prikupljanje i analizu podataka, te na
najbolji način upotrijebiti svoje postojeće digitalne kapacitete”.

Kako bi se ti ciljevi postigli, Sud je usvojio razvojni plan koji je
pripremio Odbor za upravljanje digitalizacijom u svrhu upotrebe
podataka i tehnologije u reviziji koji bi službe u cijeloj instituciji
trebale provesti tijekom narednih pet godina. Istraživanje
mogućnosti pristupa podatcima iz institucija EU-a i mogućnosti
Suda da prikupi podatke u upotrebljivom formatu bit će prioritet
30. sa zadovoljstvom konstatira da je Revizorski sud 2016. uspostavio
u provedbenoj fazi tog plana. U tom kontekstu Sud će izvijestiti
akcijski plan kako bi se pripremio za Uredbu (EU) 2016/679 i bio usklađen s o bilo kakvim poteškoćama na koje naiđe u prikupljanju strojno
tom Uredbom čim se ona počela primjenjivati na institucije, tijela, urede i čitljivih podataka od institucija.
agencije Unije; konstatira da su dužnosti u području zaštite podataka i
Osnovan je novi tim koji je posvećen pružanju potpore u
informacijske sigurnosti restrukturirane 2019. kako bi se raspodijelila i
upotrebi znanosti o podatcima i podatkovne tehnologije u
povećala dodijeljena sredstva;
reviziji. Predmetni tim sastoji se od kvalificiranih znanstvenika i
revizora u području IT-a te usko surađuje sa svim revizijskim
vijećima kako bi se nastavila digitalna transformacija revizijskih
31. potiče Revizorski sud da slijedi preporuke Europskog nadzornika za
aktivnosti Suda.
zaštitu podataka o ponovnom pregovaranju o međuinstitucijskom
IT sustavi Suda temelje se na čvrstim načelima IT arhitekture
sporazumu o licenciranju i ugovoru o provedbi, potpisanom između
kojima se uzima u obzir pristup ostvarivanja odgovarajućeg
institucija Unije i Microsofta 2018., s ciljem postizanja digitalnog
omjera troškova i koristi u skladu s glavnim tehnologijama koje
suvereniteta, izbjegavanja ovisnosti o pružatelju usluga i nedostatka
se nabavljaju na međuinstitucijskoj razini. Na temelju tih
kontrole te jamčenja zaštite osobnih podataka;
kriterija Sud je odlučio uvesti određena rješenja besplatnog
softvera otvorenog koda kao ključne sastavne dijelove svojeg
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Odgovor Suda
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 u odnosu na izradu.
Sud pomno prati preporuke Europskog nadzornika za zaštitu
podataka te u cijelosti podupire napore koje institucije EU-a
(koje zastupa Glavna uprava Komisije za informatiku) ulažu u
prilagođavanje sporazuma s Microsoftom propisima Europske
unije.

Međuinstitucijska suradnja
32. potiče Revizorski sud da razvije dodatnu sinergiju i racionalizaciju s
drugim europskim tijelima kroz međuinstitucionalnu suradnju; konstatira
da Revizorski sud koristi alate i usluge koje pružaju druge institucije ili koji
se nabavljaju zajednički s njima, kao što je sporazum o razini usluga s
Uredom Komisije za upravljanje individualnim materijalnim pravima i
njihovu isplatu koji upravlja mirovinama, financijskim pravima i
obračunom plaća; napominje da Revizorski sud koristi informatičke alate
Komisije u područjima kao što su misije, ljudski resursi, osposobljavanje i
prevođenje; pozdravlja sudjelovanje u zajedničkim postupcima javne
nabave za informatičke usluge, usluge prevođenja itd.;

Sporazumi o razini usluga
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. Sudu je svakako u interesu
promicati sinergije s drugim institucijama EU-a sklapanjem
sporazuma o razini usluga te namjerava iskoristiti svaku priliku
za suradnju s drugim institucijama i tijelima EU-a. Trenutačno je
na snazi opširan sporazum o razini usluga koji je Sud sklopio s
Europskom komisijom i kojim su obuhvaćeni zdravstveno
osiguranje, osiguranje u slučaju nezaposlenosti, mirovine,
izračun i isplata plaća te upravljanje financijskim pravima i
troškovima za službena putovanja te sporazum s drugim
institucijama EU-a za stavljanje na raspolaganje
međuinstitucijskih IT aplikacija. Iako se službena analiza
troškova i koristi ne provodi u svim slučajevima, ti sporazumi
donose jasne prednosti za Sud. Sud surađuje s Komisijom i u
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33. prima na znanje činjenicu da je, u skladu s međuinstitucionalno
dogovorenom metodologijom, trošak eksternaliziranih usluga prevođenja
u 2019. iznosio 2 740 366 EUR te da bi ukupni trošak prijevoda istog broja
stranica iznosio 4 647 880 EUR da su te prijevode izvršile interne službe;

Odgovor Suda
drugim područjima, npr. u području stručnog osposobljavanja,
te organizira različite postupke javne nabave u suradnji s drugim
institucijama. Sud će bez oklijevanja iskoristiti druge prilike za
međuinstitucijsku suradnju.

—
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Odgovor Suda

34. traži od Revizorskog suda da pruži informacije o postignutom napretku
vezanom uz učinkovitost upravnih procesa koji su nužni uslijed sve većeg
obima posla; podsjeća na nužnost stalnih reformi kako bi se osiguralo da
Revizorski sud bude spreman odgovoriti na buduće izazove;

Učinkovitost aktivnosti Suda
Sud kontinuirano radi na povećanju učinkovitosti svojeg rada, i
za revizije u svrhu davanja jamstva i za revizije uspješnosti. U
skladu sa svojom strategijom za razdoblje 2021. – 2025. Sud će
tijekom predmetnog razdoblja preispitati svoju metodologiju i
prakse za provođenje i prilagodbu revizija u svrhu davanja
jamstva. To će, među ostalim, značiti rašireniju upotrebu alata i
tehnologija u području upravljanja podatcima i IT-a, u kojima
Sud vidi potencijal da u kratkom roku doprinesu provedbi
financijskih revizija pouzdanosti računovodstvene
dokumentacije i revizija pravilnosti prihoda i administrativnih
rashoda.
Sud se koristi svakom prilikom kako bi pojednostavnio svoje
postupke, povećao svoju učinkovitost i namijenio što je više
resursa moguće svojoj osnovnoj djelatnosti. Najnoviji je primjer
napora koje Sud ulaže u tom smjeru njegova namjera da smanji
mjeru u kojoj njegova Uprava za jezike i uredničke poslove radi
isključivo na prevođenju i redigiranju smanjenjem broja stranica
koje se redigiraju i povećanom upotrebom eksternalizacije kako
bi se prevoditeljima omogućilo da pružaju izravniju potporu
revizorima tijekom njihovih revizijskih aktivnosti, tj. pomoć u
sastavljanju revizijskih izvješća te usluge usmenog prijevoda
tijekom sastanaka sa subjektima revizije.
U strateškom razdoblju 2018. – 2020. izrada tematskih izvješća u
prosjeku je trajala 15,1 mjesec. Za usporedbu, u razdoblju
2013. – 2017. trajala je 16,9 mjeseci. Sud će nastaviti ulagati
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Odgovor Suda
napore u smanjenje prosječnog vremena izrade tematskih
izvješća bez ugrožavanja njihove kvalitete.

Europski parlament, Europska komisija i Vijeće odobrili su
15. prosinca 2020. na političkoj razini međuinstitucijski
35. traži od Revizorskog suda da razmotri mogućnost pridruživanja registru sporazum o obveznom registru transparentnosti. Novim
transparentnosti na temelju sporazuma o razini usluga; primjećuje
sporazumom zamijenit će se sporazum iz 2014. Nakon što ga
predmetne tri institucije donesu u skladu sa svojim postupcima,
međuinstitucijsku suradnju Revizorskog suda s ostalim institucijama i
tijelima Unije putem sporazuma o razini usluge; traži informacije o tome je bit će objavljen u Službenom listu EU-a i stupit će na snagu
li provedena analiza troškova i koristi prije sklapanja bilo kojeg sporazuma; dvadesetog dana od dana objave. Sud je primio na znanje
mogućnost predviđenu člankom 11. međuinstitucijskog
sporazuma.
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Odgovor Suda

36. pozdravlja administrativni sporazum potpisan 2019. kojim se pruža
strukturirani okvir za suradnju između Europskog ureda za borbu protiv
prijevara (OLAF) i Revizorskog suda i omogućuje pravovremena razmjena
informacija u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 883/2013 i odluke
Revizorskog suda vezane uz unutarnje istrage; pozdravlja činjenicu da je
sporazum već rezultirao učinkovitijom suradnjom između Revizorskog
suda i OLAF-a, uspostavom stalnih kontaktnih točaka koje omogućuju
česte razmjene te bržim i redovitijim povratnim informacijama o
predmetima koje je Revizorski sud proslijedio OLAF-u; napominje da taj
sporazum također sadržava odredbe o neoperativnim pitanjima kao što su
organizacija osposobljavanja, radionice i razmjena osoblja; napominje da
je 2019. Revizorski sud OLAF-u prijavio deset slučajeva sumnje na prevaru
u usporedbi s devet slučajeva 2018. (osam utvrđenih tijekom revizije i
dvije prijave trećih strana);

—

37. konstatira da su Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) i Revizorski
sud dogovorili razmotriti sklapanje administrativnog sporazuma u
budućnosti kako bi se postavio okvir za njihovu suradnju; traži od
Revizorskog suda da u skladu s time obavještava Odbor Parlamenta za
proračunski nadzor; pozdravlja činjenicu da je Revizorski sud dao svoj
doprinos uspostavi službe za unutarnju reviziju EPPO-a;

Administrativni sporazum s EPPO-om
Sud i EPPO sklopili su i usvojili dogovor o suradnji, koji je
potpisan u rujnu 2021. U sporazumu se naglašava zajednički
interes u povećanju učinkovitosti u borbi protiv prijevara,
korupcije i svih drugih kaznenih djela na štetu financijskih
interesa EU-a, kao i u izbjegavanju udvostručavanja napora kad
god je to moguće. Posebice su dogovorene sljedeće točke i
uvjeti: pravodobna suradnja u području pristupa informacijama i
podatcima te njihov pravodobni prijenos i razmjena; mjere
predostrožnosti na razini Suda; pristup EPPO-a prostorima Suda
u svrhu provedbe istraga; te pružanje informacija EPPO-a Sudu u
svrhu provedbe revizija. Obje strane surađivat će i na
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38. pozdravlja činjenicu da je u listopadu 2019. potpisan memorandum o
razumijevanju s Europskom središnjom bankom (ESB) kojim se određuju
praktični načini razmjene informacija o nadzornim aktivnostima ESB-a;

Odgovor Suda
osposobljavanju u područjima od zajedničkog interesa te mogu
razmjenjivati osoblje. Predviđeni su i redoviti sastanci Suda i
EPPO-a.

—

39. cijeni suradnju Revizorskog suda s vrhovnim revizijskim institucijama
država članica kojom se Revizorskom sudu omogućava promicanje
djelovanja nezavisne vanjske revizije u Uniji i njezinim državama
članicama; prima na znanje sudjelovanje Revizorskog suda u radu
Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI),
—
Europske organizacije vrhovnih revizijskih institucija (EUROSAI) i europske
regionalne skupine INTOSAI-ja, posebice u njezinim radnim skupinama za
reviziju u području okoliša, informacijske tehnologije i reviziju financijskih
sredstava dodijeljenih za nepogode i katastrofe, i njezinoj radnoj skupini za
reviziju i etička pitanja;
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Odgovor Suda

40. napominje da je Europski ombudsman pozvao Revizorski sud da (u
sklopu konzultacija sa svim institucijama Unije) komentira Nacrt praktičnih
preporuka Ombudsmana za administraciju EU-a o uporabi službenih jezika Upotreba nacionalnih znakovnih jezika
EU-a prilikom komunikacije s javnošću (predmet SI/98/2018/DDJ), na što
Sud će provesti analizu izvedivosti uključivanja nacionalnih
je Revizorski sud odgovorio izjavom da je njegova trenutačna politika već u znakovnih jezika.
skladu s time; zahtijeva da se u taj postupak uključe nacionalni znakovni
jezici;
41. ističe nastojanja Revizorskog suda u pogledu daljnjeg poboljšanja
načina komunikacije s dionicima, medijima i širom javnošću općenito;
svjestan je da je nakon europskih izbora 2019. Revizorski sud razvio portal
za publikacije na kojem se svim zastupnicima u Parlamentu omogućava
pristup bitnim činjenicama i brojkama; pozdravlja činjenicu da je taj portal
za publikacije sada javno dostupan na internetskim stranicama
Revizorskog suda, što omogućuje brzo i jednostavno pretraživanje izvješća
i publikacija; pozdravlja aktualno preuređenje stranice Revizorskog suda
kako bi rad i publikacije bili još dostupniji i jednostavniji za praćenje;

—

42. pozdravlja snažan porast medijskog interesa za Revizorski sud, uz
posebno veliko zanimanje za njegova tematska izvješća;

—
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Odgovor Suda

Mjerenje dodane vrijednosti aktivnosti Suda
Sud procjenjuje vjerojatan učinak i korisnost svojih aktivnosti
Unutarnje upravljanje, unutarnja kontrola, uspješnost
prema predodžbi koju o njima ima čitateljstvo izvješća Suda iz
43. potvrđuje da Revizorski sud primjenjuje skup ključnih pokazatelja
Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, agencija EU-a, stalnih
uspješnosti za praćenje postignutog napretka; sa zadovoljstvom prima na
predstavništva država članica, agencija i VRI-jeva država članica,
znanje da se u analizi Revizorskog suda pokazalo da je 96 % preporuka koje kao i iz nevladinih organizacija, akademske zajednice i medija te
je Revizorski sud iznio u svojem godišnjem izvješću za 2015. i 94 %
drugi subjekti. Sud od 2018. provodi anonimne elektroničke
preporuka u tematskim izvješćima iz iste godine provedeno u potpunosti
ankete kako bi od čitatelja svojih izvješća zatražio povratne
ili u većoj ili određenoj mjeri; napominje da je Revizorski sud izdao
informacije o odabranom broju publikacija. Ispitanici mogu
6 godišnjih izvješća, 36 tematskih izvješća, 3 mišljenja, 18 uvodnih
iznijeti i kvalitativne povratne informacije o izvješćima i općenite
dokumenata o reviziji i 4 druge publikacije, koje čine dio ukupno
prijedloge za rad Suda. Sud objavljuje te informacije u zasebnom
67 publikacija izdanih 2019.; napominje da je 2019. otprilike 52 % resursa
odjeljku svojih godišnjih izvješća o radu. Među ispitanicima koji
Revizorskog suda u pogledu revizija iskorišteno za rad na izjavi o jamstvu i su odgovorili na ankete Suda tijekom 2020. njih 84 % smatralo je
financijske revizije agencija i drugih tijela Unije; traži od Revizorskog suda
publikacije Suda korisnima (2019.: 88 %), a njih 75 % smatralo je
da izvijesti o učinku i zadovoljavajućim rezultatima svojih tematskih
da je vjerojatno da će izvješća Suda imati učinak (2019.: 81 %).
izvješća i drugih proizvoda, kao i o odabranim revizijskim temama;
Nakon usvajanja strategije Suda za razdoblje 2021. – 2025. Sud
će ujedno preispitati i, ako bude potrebno, ažurirati svoje mjere
za procjenu uspješnosti.
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Odgovor Suda

Revizija kojom je obuhvaćen naslov 5. VFO-a, „Administracija”,
obavlja se u skladu s metodologijom Suda za davanje izjave o
jamstvu i omogućuje Sudu da iznese posebnu procjenu. Sud već
dugi niz godina u svojim izvješćima dosljedno navodi da je riječ o
niskorizičnom području sa stopama pogreške koje su ispod
praga značajnosti. Revizijske aktivnosti Suda tijekom 2019.
uključivale su ispitivanje nadzornih i kontrolnih sustava u
odabranim tijelima EU-a te povećanje broja članova ugovornog
osoblja.
44. poziva Revizorski sud da istraži načine za pružanje više informacija o
U skladu sa svojom strategijom za 2021. – 2025. Sud planira
administrativnim rashodima institucija Unije u kontekstu razrješnice;
nadopuniti kvantitativne informacije koje iznosi u godišnjem
ponavlja da cjelokupan revizijski pristup Revizorskog suda traži daljnji
izvješću kvalitativnim elementima koji se temelje na rezultatima
revizijski rad i usmjereniju procjenu; ponovno poziva na namjensku reviziju
konkretnih aktivnosti povezanih s provjerama sustava i
administrativnih rashoda i aktivnosti potpore drugih institucija Unije,
usklađenosti. Pristup koji Sud primjenjuje pri izradi programa
posebno u pogledu najrelevantnijih, odnosno kritičnih pitanja;
uključuje pažljiv odabir revizija, uzimajući u obzir strateške
ciljeve Suda, utvrđene rizike i stajališta dionika (uključujući
stajališta Konferencije predsjednika odbora Europskog
parlamenta). Sud čini sve što je u njegovoj moći kako bi s
dostupnim resursima odabrao relevantne revizijske teme.
Sud trenutačno razmatra svoj pristup reviziji u svrhu davanja
izjave o jamstvu, ali napominje da bi za iznošenje stopa pogreške
za dodatna rashodovna područja bilo potrebno znatno
povećanje resursa.
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Učinkovitost aktivnosti Suda
Sud kontinuirano radi na povećanju učinkovitosti svojeg rada, i
za revizije u svrhu davanja jamstva i za revizije uspješnosti. U
skladu sa svojom strategijom za razdoblje 2021. – 2025. Sud će
tijekom predmetnog razdoblja preispitati svoju metodologiju i
prakse za provođenje i prilagodbu revizija u svrhu davanja
jamstva. To će, među ostalim, značiti rašireniju upotrebu alata i
tehnologija u području upravljanja podatcima i IT-a, u kojima
Sud vidi potencijal da u kratkom roku doprinesu provedbi
financijskih revizija pouzdanosti računovodstvene
dokumentacije i revizija pravilnosti prihoda i administrativnih
rashoda.

45. pozdravlja nastojanja Revizorskog suda, u skladu s Financijskom
uredbom, da svoja tematska izvješća općenito sastavi u roku od 13 mjeseci Sud se koristi svakom prilikom kako bi pojednostavnio svoje
te istodobno primjećuje da je prosječno vrijeme za sastavljanje tematskih
postupke, povećao svoju učinkovitost i namijenio što je više
izvješća još uvijek dulje od tog roka;
resursa moguće svojoj osnovnoj djelatnosti. Najnoviji je primjer
napora koje Sud ulaže u tom smjeru njegova namjera da smanji
mjeru u kojoj njegova Uprava za jezike i uredničke poslove radi
isključivo na prevođenju i redigiranju smanjenjem broja stranica
koje se redigiraju i povećanom upotrebom eksternalizacije kako
bi se prevoditeljima omogućilo da pružaju izravniju potporu
revizorima tijekom njihovih revizijskih aktivnosti, tj. pomoć u
sastavljanju revizijskih izvješća te usluge usmenog prijevoda
tijekom sastanaka sa subjektima revizije.
U strateškom razdoblju 2018. – 2020. izrada tematskih izvješća u
prosjeku je trajala 15,1 mjesec. Za usporedbu, u razdoblju
2013. – 2017. trajala je 16,9 mjeseci. Sud će nastaviti ulagati
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46. pozdravlja unutarnju reviziju putnih troškova članova i visoko
pozicioniranih dužnosnika, troškova reprezentacije članova i upotrebe
voznog parka Revizorskog suda s ciljem provjere pouzdanosti sustava
upravljanja i kontrole Revizorskog suda koji se odnose na članove i visoko
pozicionirane dužnosnike; napominje da je velika većina nasumično
odabranih operacija koje je pregledala služba unutarnje revizije (IAS) bila u
skladu s pravilima i postupcima koji su primjenjivi na Revizorskom sudu;

Odgovor Suda
napore u smanjenje prosječnog vremena izrade tematskih
izvješća bez ugrožavanja njihove kvalitete.

—
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Odgovor Suda

47. konstatira da je nezavisni odvjetnik Suda Europske unije u svojem
mišljenju od 17. prosinca 2020. utvrdio da je jedan član Revizorskog suda
prekršio Kodeks ponašanja za članove Revizorskog suda zlouporabom
prava i povlastica povezanih s njegovim položajem u kontekstu aktivnosti
koje nisu povezane s njegovim dužnostima tako što je neopravdano bio
odsutan i nije prijavio svoje vanjske aktivnosti, neovlašteno prenosio
povjerljive informacije te bio u sukobu interesa; pozdravlja činjenicu da je
Revizorski sud zatražio od OLAF-a da provede istragu, pokrenuo postupak
pred Sudom Europske unije te se obvezao poštovati preporučene sankcije
kako bi se nadoknadili svi gubici za proračun Unije;

—

48. ističe da je revizija pokazala da slučaj tog člana pod istragom OLAF-a
predstavlja izoliran slučaj; konstatira da je u izvješću zaključeno da su
sustavi upravljanja i kontrole Revizorskog suda bili zahvaćeni određenim
nedostatcima koji su, međutim, od tada djelotvorno ispravljeni te da su
postojeći postupci upravljanja i kontrole općenito gledano pouzdani;
uzima u obzir činjenicu da je IAS izdao preporuke usmjerene na daljnje
poboljšanje sustava upravljanja i kontrole, da je izvješće o reviziji bilo
strogo povjerljivo te da su svi članovi i glavni tajnik Revizorskog suda
primili izvješće;

—
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Odgovor Suda

49. prima na znanje mišljenje nezavisnog odvjetnika od 17. prosinca 2020.,
u kojem on jasno navodi da je došlo do povrede obveza koje proizlaze iz
dužnosti člana Revizorskog suda i preporučuje sankciju koja odgovara
—
oduzimanju dvije trećine mirovinskih prava i povezanih davanja dotičnom
članu od datuma presude u ovom predmetu;

50. napominje da su sve zadaće revizije iz godišnjeg programa rada IAS-a
za 2019. završene, osim tri zadaće koje će se nastaviti u 2020.: „Sporazum
o razini pružanja usluge s PMO-om”, „Revizija modela ugovora o
upravljanju zgradama/opremom” i „Osposobljavanje s izuzetkom jezičnog
osposobljavanja”; napominje da je 2019. IAS završio preostale dvije
odabrane zadaće iz godišnjeg programa rada za 2018.; konstatira da je IAS
potvrdio stratešku važnost horizontalnog odbora koji je odgovoran za
preglede osiguravanja kvalitete Revizorskog suda koji se odnose na
politike, standarde i metodologije revizije; pozdravlja činjenicu da se
provodi preporuka IAS-a za razvoj sustava kontrole kvalitete;

—
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Odgovor Suda

51. prima na znanje da je IAS 2019. pregledao nacrt odluke o okviru
unutarnje kontrole Revizorskog suda; primjećuje da je IAS predložio
uključivanje dodatne odredbe u nacrt odluke kako bi se dužnosnicima za
ovjeravanje na temelju delegiranja dala jasna uputa o provedbi načela i
karakteristika unutarnje kontrole u 2019. i kako bi se barem jednom
godišnje provodila ukupna procjena provedbe i funkcioniranja cijelog
okvira unutarnje kontrole, te da bi se to trebalo prvi put učiniti najkasnije
u sklopu godišnjeg izvješća o radu za 2020.;

—

52. pozdravlja činjenicu da IAS smatra da su provedene pouzdane ex post
kontrole za većinu visokorizičnih područja rada uprava glavnog tajništva
koje se temelje na registru rizika i operativnim ciljevima; cijeni činjenicu da
je obaviješten, posebno u kontekstu ranijih problema utvrđenih istragom
jednog člana Revizorskog suda koju je proveo OLAF, o tome da IAS nije
primijetio nikakve nedostatke od takve važnosti da bi ozbiljno doveli u
pitanje cjelokupnu pouzdanost sustavâ unutarnje kontrole koje je uveo
dužnosnik za ovjeravanje na temelju delegiranja s obzirom na zakonitost i
pravilnost financijskih operacija u 2019.; cijenio bi da ga se u tom smislu
obavještava i u budućnosti;

IAS će nastaviti pružati predmetne informacije proračunskim
tijelima na godišnjoj osnovi u okviru godišnjeg izvješća Suda
upućenog tijelima nadležnima za davanje razrješnice o radu
njegove službe za unutarnju reviziju.
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Odgovor Suda

53. slaže se s postojećom strategijom Revizorskog suda da poveća dodanu
vrijednost izjave o jamstvu, da stavi veći naglasak na aspekte uspješnosti
djelovanja Unije te da osigura da se ciljana publika primi jasne poruke;
napominje da je 2019. skupina od četiri vrhovne revizijske institucije
(vrhovne revizijske institucije Estonije, Nizozemske, Danske i Sjedinjenih
Američkih Država) provela pregled strategije Revizorskog suda; napominje
da je izvješće objavljeno u ožujku 2020. te da služi kao izvor dragocjenih
informacija za sljedeću strategiju;

—

Transparentnost
54. konstatira da su članovi ovlašteni koristiti službena vozila prilikom
obavljanja službenih dužnosti; primjećuje da je korištenje službenih vozila
za druga putovanja nije uključeno u obavljanje takvih dužnosti i da su se
od 1. siječnja 2017. troškovi i kilometraža vezani uz upotrebu službenih
vozila značajno smanjili; naglašava nova pravila u pogledu upotrebe
službenih vozila i vozača kako bi se zajamčilo da su putovanja članova
povezana samo s izvršavanjem njihovih dužnosti; ponavlja svoje mišljenje
da se službena vozila ni pod kojim okolnostima ne bi trebala upotrebljavati
u privatne svrhe, s obzirom na to da bi ta praksa mogla naštetiti ugledu
Revizorskog suda i, općenito, ugledu institucija Unije; napominje da su
nova pravila uvedena 1. siječnja 2020. te da se njima uveo mjesečni
doprinos od 100 EUR za korištenje vozila u neslužbene svrhe kao i
odgovornost članova i glavnog tajnika za određene troškove i terećenja;

—
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Registar godišnjih odmora
Članovi Suda, kao i drugi nositelji visokih dužnosti u EU-u na
istovrijednim položajima u drugim institucijama EU-a, nemaju
pravo na godišnji odmor. Oni nisu u radnom odnosu sa svojom
institucijom i u skladu s Pravilnikom o osoblju nisu dužnosnici.
Usporedno ispitivanje praksi u drugim institucijama
tijekom 2021., posebno onih na čije se članove primjenjuje
Uredba br. 2016/300, potvrdilo je to stanje.
55. žali zbog toga što je Revizorski sud poduzeo tek vrlo ograničene
Međutim, članovi Suda dužni su predano raditi na ispunjavanju
popratne mjere u pogledu stavka 18. Rezolucije o razrješnici za 2018. o
svojih zadaća (članak 10. Kodeksa ponašanja članova i bivših
potrebi za registrom godišnjih odmora za članove Revizorskog suda;
članova Suda, „Predanost i odanost”), SL L 30/10, 28.1.2021.) u
napominje da će Revizorski sud razmotriti provedbu usporedne analize
službi Unije u skladu s Ugovorima. Ta dužnost predanog rada
pravila i najboljih praksi koje postoje u drugim institucijama Unije u
uključuje i obvezu prisustvovanja određenim sastancima. Sud je
pogledu prisutnosti i odsutnosti visokih javnih dužnosnika u Uniji, kako je
definirano u Uredbi (EU) 2016/300; podsjeća da je Parlament jasno pozvao u svojim internim pravilima utvrdio postupak u skladu s kojim je
član koji predsjeda sastankom kolegija Suda, revizijskog vijeća ili
Revizorski sud da uspostavi postupke za vođenje registra godišnjih
odmora, bolovanja i odsutnosti članova s posla iz drugih razloga kako bi se određenog odbora dužan evidentirati prisutnost i odsutnost
osiguralo da sva odsustva članova budu na odgovarajući način zabilježena; članova. Odsutnost članova može se opravdati na temelju
obrazloženog pismenog zahtjeva ako za nju postoji poseban
ističe da bi se trenutačnom praksom moglo ugroziti povjerenje građana i
razlog: bolest, teške obiteljske okolnosti, viša sila ili službeno
institucija Unije u Revizorski sud;
putovanje. Tajništvo Suda vodi registar koji sadržava te
informacije i sve popratne dokumente.
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 je put sadržavalo
informacije o tome (stranica 49.). Sud u narednim godinama
namjerava nastaviti pružati takve informacije o nazočnosti
članova Suda. Iznesene brojčane vrijednosti pokazuju da visoka
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Odgovor Suda
stopa nazočnosti nije dovela ni do kakvih pitanja u pogledu
kvoruma.

56. prima na znanje da zbog obveze članova da prisustvuju svim
sastancima Revizorskog suda, vijeća i Upravnog odbora kojima pripadaju,
tajništvo Revizorskog suda vodi popis nazočnih; napominje da se iz popisa
vidi prisutnost i odsutnost članova te da se njime također bilježi za koje se
odsutnosti smatra da ih je predsjednik Revizorskog suda opravdao;
napominje da je popis nazočnih dio pravila Revizorskog suda kojima se
provodi njegov poslovnik;

—

Sukob interesa, uznemiravanje, zviždači
57. traži od Revizorskog suda da dostavi informacije o trima pritužbama za
uznemiravanje, koje su prijavljene i za koje je provedena istraga 2019.;
napominje da su one obrađene u skladu s postupcima navedenima u
politici za održavanje zadovoljavajućeg radnog okruženja i za borbu protiv
psihičkog i spolnog uznemiravanja; prima na znanje da su, u smislu
izdataka, istrage svakog slučaja provedene interno te stoga nisu izazvale
dodatne troškove; pozdravlja namjeru da se politika Revizorskog suda o
zaštiti osoblja od uznemiravanja procjenjuje svake tri godine te da se to
treba provesti u 2020.;

Slučajevi uznemiravanja
Služba za pravna pitanja evidentirala je 2019. tri pritužbe o
navodnom uznemiravanju. U dvama slučajevima tijelo za
imenovanje odlučilo je otvoriti administrativnu istragu. Oba su
slučaja istražena u skladu s Odlukom br. 99-2007 Revizorskog
suda o utvrđivanju općih provedbenih pravila za provedbu
administrativnih istraga. Jedan je predmet zaključen bez
disciplinskih mjera jer nije bilo dovoljno dokaza da se navodno
uznemiravanje dogodilo. U drugom slučaju tijelo za imenovanje
zaključilo je da je došlo do neprimjerenog ponašanja te je
primijenjena mjera nazadovanja na niži stupanj. U trećem
slučaju Odbor za etička pitanja iznio je mišljenje na temelju
kojeg je taj predmet zaključen bez daljnjeg postupanja u njegovu
pogledu. Trenutačni unutarnji pravni okvir Suda u vezi s
uznemiravanjem podliježe preispitivanju.

66
Opažanje Europskog parlamenta iz odluke o razrješnici za 2019.

Odgovor Suda

58. naglašava činjenicu da su vrhovne revizijske institucije Poljske i
Hrvatske provele značajnu istorazinsku ocjenu etičkog okvira Revizorskog
suda; napominje da bi se prema mišljenjima iz istorazinske ocjene sustav
Revizorskog suda za kontrolu etičnosti trebao još poboljšati
sveobuhvatnijom procjenom etičkih rizika, većom dosljednošću i jasnoćom
etičkih pravila, kao i boljim aktivnostima informiranja i komunikacije;

Etički okvir
Sud je već uzeo u obzir velik dio preporuka usporedivih
institucija tijekom ažuriranja Kodeksa ponašanja i etičkog okvira
za članove Suda, kao i tijekom ažuriranja mandata i sastava
skupine savjetnika za etička pitanja. Sud trenutačno radi na
ažuriranju etičkog okvira za sve članove osoblja, što će
uključivati sveobuhvatnu procjenu rizika u pogledu etičkih
pitanja.
Osim toga, etički okvir Suda predmet je jedne od potencijalno
najrelevantnijih revizija za 2023. Novi etički okvir uvršten je
među zadatke visokog prioriteta, ali ažuriranje okvira odgođeno
je do 2022. kako bi se 2023. mogla provesti revizija nad njime.
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59. podržava zaključke istorazinske ocjene vezane uz potrebu za
uvođenjem redovitih ažuriranja izjava o interesima, što bi povećalo
njihovu pouzdanost; i dalje ponavlja svoju zabrinutost zbog toga što su
izjave o interesima samodeklaratorne prirode i što, s obzirom na
trenutačni pravni okvir, niti Revizorski sud niti njegov etički odbor nemaju
nikakve istražne ovlasti kako bi osigurali istinitost i iscrpnost podataka
navedenih u tim izjavama; od Revizorskog suda traži da osigura da svi
članovi podnesu izjave o financijskim interesima umjesto izjava o izostanku
sukoba interesa; ističe da je potrebno poboljšati postojeće postupke,
uključujući one etičkog odbora, kako bi se spriječio sukob interesa; slaže se
da odbor za etička pitanja igra ključnu ulogu, u mjeri da predsjednik i
članovi Revizorskog suda mogu tražiti njegov savjet za svako pitanje koje je
povezano s etikom i za pitanja vezana uz tumačenje kodeksa ponašanja;
napominje i da je odboru povjereno odobravanje svih vanjskih aktivnosti
članova, uključujući bivše članove koji namjeravaju obavljati određenu
aktivnost u dvije godine nakon što napuste Revizorski sud, ali se to samo
po sebi ne može smatrati učinkovitim alatom za jamčenje sprečavanja
sukoba interesa, kao što je već naglašeno u prošlogodišnjoj rezoluciji o
razrješnici; pozdravlja donošenje revidiranog Kodeksa ponašanja članova i
bivših članova Revizorskog suda, a posebno činjenicu da se u izjavama o
financijskim interesima zahtijevaju opširnije informacije te da je proširena
uloga Odbora za etička pitanja; konstatira da će Revizorski sud objavljivati
godišnja izvješća o primjeni svojeg Kodeksa ponašanja; nadalje konstatira
da Revizorski sud trenutačno preispituje etički okvir koji se odnosi na
osoblje.

Odgovor Suda

Izjave
U skladu s nedavno ažuriranim (siječanj 2021.) Kodeksom
ponašanja članova i bivših članova Suda, članovi Suda dužni su
dostavljati „izjavu o financijskim interesima i imovini”, koju je
sada potrebno dostavljati svake godine, a u određenim
posebnim slučajevima i češće, primjerice u slučaju znatnih
promjena u informacijama koje treba prijaviti. Članovi snose
odgovornost za svoje izjave, koje se objavljuju na internetskim
stranicama Suda.
Člankom 19. stavkom 7. novog Kodeksa ponašanja sada je
predviđeno da Sud svake godine donosi izvješće o primjeni tog
Kodeksa, uključujući i o radu Odbora za etička pitanja. To se
izvješće objavljuje na internetskim stranicama Suda.

68

Izjava dužnosnika za ovjeravanje na
osnovi delegiranja
87. 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.

88. 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.

89. Potvrđujem da nemam saznanja ni o čemu što nije navedeno u ovom izvješću, a
što bi moglo naštetiti interesima ove institucije.
Luxembourg, 24. ožujka 2022.

Zacharias Kolias
glavni tajnik
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