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Uvod
01 V skladu s finančnimi pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (v

nadaljnjem besedilu: finančna uredba), mora odredbodajalec na podlagi prenosa
pooblastil, pristojen za Evropsko računsko sodišče (v nadaljnjem besedilu: Sodišče), tj.
generalni sekretar, o opravljanju svojih nalog poročati Sodišču in proračunskima
organoma v letnem poročilu o dejavnostih (opomba: v tem dokumentu uporabljeni
izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot spolno nevtralni).

02 To poročilo vsebuje finančne in poslovodne informacije, analizo učinkovitosti in

uspešnosti sistemov notranje kontrole ter letno izjavo generalnega sekretarja o
zanesljivosti glede zakonitosti in pravilnosti ter dobrega finančnega poslovodenja
finančnih transakcij, za katere je pristojen. Dopolnjuje letno poročilo Sodišča o
dejavnostih, ki prav tako vsebuje pregled glavnih dejavnosti in glavnih doseženih ciljev
institucije ter virov, ki jih je med letom za to uporabila.

03 V tem poročilu so predstavljeni dejavnosti generalnega sekretarja, poudarki

leta 2021, glavni doseženi rezultati in dejavnosti, ki so se izvajale na različnih področjih
poslovodenja, vključno z uporabo proračunskih in človeških virov, ki so na voljo
generalnemu sekretarju. Rezultati sistemov notranje kontrole in ukrepi na podlagi
ugotovitev, ki sta jih organa, pristojna za razrešnico, izrekla Sodišču, so predstavljeni v
ločenih delih tega poročila. Na koncu poročila je navedena izjava o zanesljivosti, ki jo je
dal odredbodajalec na podlagi prenosa, tj. generalni sekretar. Priloga vsebuje
specifične informacije, ki se v skladu s finančno uredbo zahtevajo v zvezi z upravljanjem
proračuna in finančnim poslovodenjem.
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Generalni sekretar
04 Naloga generalnega sekretarja je zagotoviti vire, storitve in opremo, ki jih Sodišče

potrebuje za izpolnitev svojega poslanstva in strateških ciljev. Generalni sekretar je
odgovoren za upravo in kadrovsko upravljanje Sodišča, pa tudi za njegov proračun,
storitve jezikovne podpore in objavljanja, usposabljanje, digitalno delovno okolje,
varnost in zaščito ter neprekinjeno poslovanje (oprema, zdravstvena služba itd.). Vodi
tudi posle Sekretariata Sodišča, ki zagotavlja nemoteno pripravo zasedanj Sodišča in z
njimi povezano nadaljnje ukrepanje.

05 Izvedba nalog generalnega sekretarja se zagotavlja v okviru treh direktoratov in
dveh oddelkov, ki so:
o

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

o

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

o

Direktorat za jezikovne zadeve in redakcijo (SG3-LED), ki zagotavlja storitve
prevajanja, jezikovne podpore ter objavljanja na Sodišču,

o

pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO), ki spremlja skladnost s pravili EU o
varstvu podatkov in spodbuja kulturo varstva osebnih podatkov,

o

uradnik za informacijsko varnost (ISO), ki je odgovoren za upravljanje varnosti in
varnostno načrtovanje, razvoj in izvajanje politike informacijske varnosti,
zmanjševanje tveganj za informacije in izvajanje revizij informacijske varnosti.

06 Konec decembra 2021 je imel Generalni sekretariat v različnih direktoratih in

oddelkih 338 uslužbencev (glej sliko 1). Poleg tega je SG2-DIWI zaposloval veliko
zunanjih izvajalcev storitev, ki so delali v okviru projektov Sodišča na področju IT (82
zunanjih sodelavcev [nekateri s skrajšanim delovnim časom]), GS1-DHR pa še nadaljnjih
sedem, ki so sodelovali z zdravstveno službo.
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Slika 1 – Razdelitev uslužbencev v Generalnem sekretariatu
Uradniki
Generalni Sekretariat

3

Sekretariat Sodišča

4

Začasni
uslužbenci

Pogodbeni
uslužbenci

2

5
2

6
113

44

DHR

50

19

DIWI

55

3

7

65

13

18

146

LED

115

Skupno število uslužbencev
na posamezno službo

DPO

2

2

ISO

1

1

230

37

Skupno število uslužbencev:
338

71

Vir: Direktorat za kadrovske, finančne in splošne zadeve

07 Generalni sekretariat upravlja skoraj ves proračun Sodišča, tj. 152 796 727 EUR

oz. 99,4 % proračuna Sodišča. Stopnja izvrševanja proračuna v letu 2021 je bila
zadovoljiva: prevzete so bile obveznosti za 96,8 % končnih odobritev in izvršena plačila
v višini 140 151 259 EUR (tj. 94,5 % prevzetih obveznosti) (glej tabelo 1). Preostale
proračunske postavke se nanašajo na stroške komuniciranja in pravne stroške ter
stroške službenih potovanj, ki jih ne upravlja neposredno Generalni sekretariat.
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov in uradnik za informacijsko varnost ne
upravljata nobenih odhodkov.

Tabela 1 – Proračun, ki ga upravlja Generalni sekretariat (v EUR)
Direktorat
Služba za kadrovske, finančne in
splošne zadeve
Informacijska tehnologija, delovno
okolje in inovacije
Jezikovne zadeve in redakcija
Skupno

Odobritve

Prevzete
obveznosti

Plačila

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 %

Delež proračuna Sodišča
Vir: Direktorat za kadrovske, finančne in splošne zadeve
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Poudarki leta
08 Glavna celoletna prioriteta generalnega sekretarja je bila blažiti posledice

pandemije COVID-19 za zdravje in varnost zaposlenih ter hkrati ohranjati neprekinjeno
poslovanje in proces odločanja. Generalni sekretar je ocenil učinek pandemije na delo
zaposlenih, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, upravne storitve in
revizijske postopke. Pri analizi se je pokazalo, da so zaposleni z novimi digitalnimi orodji
in fleksibilnostjo, ki jo imajo pri delu na daljavo, dosegli enako raven kakovosti izložkov
kot pred pandemijo.

09 Na podlagi pridobljenih izkušenj je Sodišče v skladu z odločitvami luksemburških

organov omejitve postopoma omililo. Eden od izzivov je bilo ponovno odprtje
prostorov Sodišča, da bi se lahko uslužbenci pod pogoji, prilagojenimi razmeram na
področju javnega zdravja, vrnili na delo. Novembra 2021 je bila sprejeta nova delovna
ureditev za leto 2022, v okviru katere je predvidena kombinacija dela v pisarni in dela
na daljavo. Namen te kombinirane ureditve je zagotoviti fleksibilnejši pristop k
delovnemu času, s katerim se omogoča ravnovesje med poklicnim in zasebnim
življenjem, upoštevajo potrebe službe ter pozitivno prispeva k uravnoteženi
zastopanosti spolov in organizacijski učinkovitosti. Sklep je uradno začel veljati
1. januarja 2022, vendar so zaradi razmer v zvezi s pandemijo COVID-19 še naprej
veljali posebni ukrepi za delo na daljavo.

10 Leto 2021 je bilo tudi prvo leto izvajanja strategije Sodišča za obdobje 2021–2025,

sprejete januarja 2021. Direktorati so tehnološke in organizacijske ukrepe v podporo
strateškim ciljem Sodišča izvedli hitro in fleksibilno, pri čemer je bil glavni cilj zagotoviti
dodano vrednost ter izboljšati strokovno znanje in izkušnje vseh uslužbencev.
Strategija Sodišča je bila dopolnjena z razvojnim načrtom strategije z naslovom
2021-2025 Strategy Development Plan for our People, Workplace and Services ter
politiko in akcijskim načrtom Sodišča za raznolikost in vključevanje za obdobje
2021–2025.
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11 Posledice pandemije za izvrševanje proračuna so se nadaljevale tudi po letu 2020,
saj začetne odobritve za nekatere proračunske postavke (zlasti službena potovanja,
publikacije, skupna služba za tolmačenje in konference, zasedanja in reprezentančni
stroški) niso bile v celoti porabljene. Kljub temu je bila stopnja izvrševanja obveznosti
in plačil nekoliko višja kot za leto 2020. Proračunska organa sta odobrila
prerazporeditev neporabljenih odobritev glede na nove potrebe: naložbe v opremo in
storitve IT, nov varnostni sistem za dostop, izboljšanje sistema za nadzor nad vrati,
obnova prostorov z različnimi naložbami in zlasti začetek pilotnega projekta o zasnovi
preureditve delovnega okolja na Sodišču z naslovom Reimagining the ECA workplace.
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Glavne dejavnosti in rezultati
generalnega sekretarja
12 Generalni sekretar podpira izvajanje strategije Sodišča za obdobje 2021–2025 z

izvajanjem razvojnih načrtov strategije in prioritet na različnih področjih pristojnosti:
IT, človeški viri, izobraževanje in razvoj, jezikovne storitve in storitve redakcije ter
upravljanje stavb. Pri teh načrtih se upošteva potreba po prilagoditvi politik, delovne
ureditve, delovnega okolja in storitev novi realnosti po pandemiji COVID-19. Glavne
prioritete so:
(1) zaposlovati in obdržati visokokvalificirane in usposobljene uslužbence, razvijati
njihovo strokovno znanje ter poskrbeti za to, da bodo skozi svojo celotno poklicno
pot naloge opravljali zavzeto in motivirano;
(2) spodbujati dobro počutje zaposlenih z ustvarjanjem varnega in privlačnega
delovnega okolja, zagotavljanjem podpore zanje in fleksibilne delovne ureditve in
olajševanjem prehoda s fizičnega na virtualno delovno mesto;
(3) spodbujati digitalno preobrazbo, zagotoviti prilagoditev novi kombinirani delovni
ureditvi in uporabiti nove tehnologije za posodobitev revizijskih in drugih delov
organizacije, poenostaviti postopke in povečati produktivnost;
(4) zagotoviti, da je upravljanje proračunskih sredstev skladno z načeli gospodarnosti,
učinkovitosti in uspešnosti;
(5) zagotavljati pravočasne in visokokakovostne jezikovne storitve in storitve
objavljanja;
(6) spodbujati medinstitucionalno sodelovanje z opredelitvijo sinergij ter prispevati k
skupnemu medinstitucionalnemu pristopu (horizontalna prioriteta) in ga
uporabljati.
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13 Doseganje teh prioritet se meri s kazalniki smotrnosti poslovanja (glej tabelo 2).
Tabela 2 – Stanje kazalnikov smotrnosti poslovanja
Prioriteta
Kazalnik
Služba za kadrovske, finančne in splošne zadeve

Mejne vrednosti

zeleno: ≤ 3 %
rumeno: > 3 %, ≤ 5 %
rdeče: > 5 %
zeleno: ≥ 90 %
Povprečna stopnja pravočasnega
2.
rumeno: ≥ 75 %, < 90 %
odziva centra kadrovske službe
rdeče: < 75 %
zeleno: ≥ 5 dni
Povprečno število dni strokovnega
2.
rumeno: ≥ 4 dni, < 5 dni
usposabljanja na revizorja
rdeče: < 4 dni
Povprečno število dni strokovnega
zeleno: ≥ 2 dni
2.
usposabljanja na uslužbenca, ki ne dela rumeno: ≥ 1 dne, < 2 dni
v reviziji
rdeče: < 1 dne
zeleno: razrešnica in
Pridobiti razrešnico za to, kako Sodišče revizijsko mnenje brez
pridržka
upravlja svoj proračun, in mnenje
4.
revizorja brez pridržka o računovodskih rdeče: brez razrešnice
izkazih Sodišča
in/ali mnenje revizorja s
pridržkom
Informacijska tehnologija, delovno okolje in inovacije
zeleno: ≥ 99,5 %
Razpoložljivost sistema za kritične
rumeno: ≥ 99 %,
3.
sisteme
< 99,5 %
rdeče: < 99 %
zeleno: ≥ 95 %
3.
Število zadev, rešenih v prvih 24 urah
rdeče: < 95 %
Jezikovne zadeve in redakcija
zeleno: ≥ 95 %
Delež pravočasno izvedenih
5.
rumeno: ≥ 90 %, < 95 %
prevajalskih storitev
rdeče: < 90 %
1.

Delež prostih delovnih mest

Vir: izvajanje delovnega programa za leto 2021

2021
2,7 %
99,69 %
8,45
dneva
4,29
dneva

zeleno

99,88 %
95,98 %

97,83 %
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Služba za kadrovske, finančne in splošne zadeve

14 Direktorat za kadrovske, finančne in splošne zadeve (SG1-DHR) je odgovoren za

kadrovske vire, finance, zdravstveno službo, varnost, prireditve in protokol ter druge
splošne zadeve na Sodišču. Upravljal je skoraj 90,2 % proračuna Sodišča za leto 2021
(glej tabelo 1), predvsem sredstva za plače članov in uslužbencev (glej tabelo 3).

Tabela 3 – Odobrena proračunska sredstva in plačila Direktorata za
kadrovske, finančne in splošne zadeve v letu 2021 (v EUR)
Proračunske postavke
Plače in nadomestila

Odobritve

Plačila

Stopnja
izvrševanja

114 511 182

112 601 021

98,3 %

Drugi uslužbenci in zunanje
storitve

6 998 000

6 312 412

90,2 %

Službena potovanja

1 529 000

265 851

17,4 %

172 000

92 022

53,5 %

1 698 000

1 550 364

91,3 %

Strokovno usposabljanje

650 000

406 083

62,5 %

Vozila/prevoz

366 000

314 925

86,0 %

Reprezentančni stroški

213 000

24 419

11,5 %

Zasedanja, prireditve in
konference

262 000

117 442

44,8 %

Drugi upravni odhodki

181 500

52 557

29,0 %

126 580 682

121 737 095

96,2 %

Zdravstvena in socialna služba
Drugi stroški dela

SKUPAJ

Opomba: Zaradi zaokroževanja seštevek posameznih deležev morda ni enak celoti.
Vir: Direktorat za kadrovske, finančne in splošne zadeve

15 Direktorat za kadrovske, finančne in splošne zadeve se je tudi v tem letu

neprenehoma odzival na pandemijo COVID-19, pri čemer je največ pozornosti
namenjal zaščiti uslužbencev. Sprejel pa je tudi ukrepe za realizacijo prioritet iz
razvojnega načrta strategije Secretariat-General 2021-2025 Strategy Development Plan
for our People, Workplace and Services.

16 Za realizacijo prve prioritete Generalnega sekretariata (glej odstavek 12) sta bila

razpisana dva notranja natečaja in pripravljena rezervna seznama na področjih revizije
in prevajanja za zapolnitev delovnih mest, ki jih trenutno zasedajo začasni uslužbenci.
Poleg tega je direktorat objavil razpise za prijavo interesa za nacionalne strokovnjake,
na podlagi razpisa za začasne uslužbence, objavljenega leta 2020, pa je začel
zaposlovati tudi strokovnjake za podatke in matematiko. Med letom so bili zaključeni

12
izbirni postopki za enega direktorja in osem vodilnih upravnih uslužbencev. Po
sprejetju spremenjene politike Sodišča o rotaciji uslužbencev so bili zaključeni postopki
obvezne in prostovoljne mobilnosti za zadevno leto. V tabeli 4 so povzeti podatki o
zaposlovanju na Sodišču v letu 2021.

Tabela 4 – Člani in na novo zaposleni uslužbenci
Člani
Uradniki
Začasni uslužbenci
Pogodbeni uslužbenci
Nacionalni strokovnjaki
Pripravniki
SKUPAJ

2019
2
17
33
21
6
55

2020
3
18
21
20
3
44

2021
1
16
21
30
13
56

134

109

137

Vir: Direktorat za kadrovske, finančne in splošne zadeve

17 Čeprav je bilo leto 2021 še posebej težavno za zaposlovanje revizorjev, se je

število zaposlenih povečalo, zlasti med začasnimi uslužbenci. Zaradi visokih življenjskih
stroškov v Luksemburgu in pomanjkanja profilov, ki bi ustrezali potrebam Sodišča, je
vse težje privabiti talente.

18 Med letom je direktorat posodobil tudi sistem ocenjevanja kompetenc in

uspešnosti ter vzpostavil službo za poklicno svetovanje, trije novi člani mreže zaupnih
kontaktnih oseb, ki so bili izbrani leta 2020, pa so začeli v celoti opravljati svoje naloge.

19 Kar zadeva usposabljanje, je bilo leta 2021 poleg tečajev, delavnic in predstavitev

organiziranih več projektov za visokokakovostno usposabljanje uslužbencev na
pomembnih področjih, kot so:
o

priprava programa usposabljanja za vodstvene uslužbence,

o

merjenje učinka usposabljanja,

o

razvoj okvira kompetenc,

o

zagotovitev posebnega usposabljanja za vodje nalog,

o

organiziranje prvih srečanj pobude Share and Connect za spodbujanje
vseživljenjskega učenja z izmenjavo znanja,

o

začetek izvajanja pobude o odkrivanju Luksemburga My Luxembourg: time to find
out za okrepitev povezanosti uslužbencev z državo gostiteljico Sodišča in
prispevanje k vključevanju,

13
o

izvedba dnevov za jasen jezik Clear Language Days, ki jih je Sodišče organiziralo
prvič.

20 Direktorat je prav tako začel sodelovati z Eurostatom, okrepil sodelovanje z

uradom OLAF in gostil evropski mesec kibernetske varnosti EU. Leta 2021 je Sodišče ob
dnevu usposabljanja tako kot leta 2020 pripravilo virtualni teden usposabljanja, v
okviru katerega je še posebej izstopal revizijski sejem, na katerem so dejavno
sodelovale vrhovne revizijske institucije nekaterih držav nečlanic EU.

21 Na področju spodbujanja dobrega počutja zaposlenih (druga prioriteta

Generalnega sekretariata; glej odstavek 12) je bil eden od pomembnih dosežkov
imenovanje pooblaščene osebe za raznolikost in vključevanje na začetku leta ter
sprejetje politike in akcijskega načrta za raznolikost in vključevanje, s tem povezane
dejavnosti pa so se nato izvajale skozi celo leto. Sodišče je zaposlilo tudi novega
oftalmologa in novega zdravnika, odgovornega za preverjanje bolniških odsotnosti,
storitev psihološke podpore za uslužbence pa je bila podaljšana.

22 Druge pomembne dejavnosti so bile:
o

kampanja „RESPECT”,

o

uvedba bolj individualiziranega sistema za poslovitev od uslužbencev, ki se
upokojijo,

o

trenutna priprava novih spletih strani za kadrovske zadeve na javnem spletišču
Sodišča,

o

izvedba ankete o angažiranosti uslužbencev, katere rezultati bodo uporabljeni za
izračun novih kazalnikov smotrnosti poslovanja za indeks angažiranosti
uslužbencev.

23 Varnostna služba je še naprej imela eno od ključnih vlog pri svetovanju in pomoči

pri odločanju tako v tehnični enoti zaradi COVID-19 kot v odboru za krizno upravljanje.
Poleg tega je sprejela potrebne ukrepe za ohranitev usposobljenosti svojih uslužbencev
in zelo dejavno prispevala k začetku projekta prenove sistema za nadzor dostopa.

24 Služba za prireditve, obiske in protokol je še naprej zagotavljala organizacijsko

podporo za spletne dogodke in pomoč pri protokolu za uradne obiske na Sodišču. Do
izboljšanja zdravstvenih razmer, ki omogočajo obiske na kraju samem, so bili skupinski
obiski organizirani virtualno. Dejavnosti priprave in dostave hrane so bile spremenjene
in sprejeti so bili vsi potrebni ukrepi za njihovo uskladitev z nacionalno zakonodajo o
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pandemiji COVID-19. Poleg tega je služba zagotavljala podporo pri razdeljevanju
obraznih mask in hitrih testov med vse uslužbence Sodišča.

25 Na področju finančnih in splošnih zadev je bila nadaljnja prioriteta Generalnega

sekretariata (glej odstavek 12) kakovost, pravočasna izvedba plačil ter splošna uvedba
izdajanja elektronskih računov, ki se je uspešno nadaljevalo skozi vse leto. Zunanji
revizorji so izdali pozitivno mnenje o računovodskih izkazih Sodišča za leto 2020.

Informatika, delovno okolje in inovacije

26 Direktorat za informatiko, delovno okolje in inovacije (SG2-DIWI) je odgovoren za

digitalno (oprema, storitve in naprave IT) in fizično delovno okolje (stavbe, tehnična
oprema, pisarne in logistika) Sodišča ter njegovo knjižnico. Upravlja 8,3 % proračuna
Sodišča (glej tabelo 1). Tabela 5 vsebuje informacije o uporabi odobrenih proračunskih
sredstev in plačil v letu 2021.

Tabela 5 – Odobrena proračunska sredstva in plačila Direktorata za
informatiko, delovno okolje in inovacije v letu 2021 (v EUR)

9 555 000

4 594 165

Stopnja
izvrševanja
48,1 %

Knjižnica in arhivi

490 000

411 934

84,1 %

Stavbe in oprema

4 706 000

2 572 946

54,7 %

14 751 000

7 579 044

51,4 %

Proračunske postavke
Informacijska tehnologija

SKUPAJ

Odobritve

Plačila

Opomba: Zaradi zaokroževanja seštevek posameznih deležev morda ni enak celoti.
Vir: Direktorat za kadrovske, finančne in splošne zadeve

27 Tudi v letu 2021 je bilo delo direktorata SG2-DIWI ključno za ohranjanje

kontinuitete dejavnosti Sodišča, v skladu s prioritetami Generalnega sekretariata (glej
odstavek 12) pa tudi za zagotavljanje prilagodljivih storitev IT in fleksibilne opreme. V
tem obdobju so bile zagotovljene vse običajne publikacije in procesi Sodišča: revizijska
poročila, konference, usposabljanje, stiki z deležniki, dialog z revidiranci in prevajanje
dokumentov.

28 Na področju informacij in tehnologije je bilo v letu 2021 organiziranih več
pomembnih dogodkov:
o

prišlo je do velikih posodobitev in migracij infrastrukture IT: nadgrajen je bil
celoten sistem Sodišča za hrambo podatkov, center za vnovično vzpostavitev
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delovanja IT po morebitni nesreči pa je bil preseljen v prostore v Betzdorfu, ki jih
je zagotovilo podjetje European Business Reliance Centre (EBRC),
o

ustanovljen je bil usmerjevalni odbor za IT,

o

nadaljevalo se je delo v zvezi z analizo podatkov za sodelovanje pri revizijskih
nalogah (ECAlab),

o

dejavno sodelovanje v usmerjevalnem odboru za digitalizacijo je prispevalo k
različnim različicam razvojnega načrta za uporabo tehnologije in podatkov na
področju revizije,

o

mreža za tehnologijo in inovacije za revizijo je bila uspešna,

o

vzpostavljene so bile storitve robotske avtomatizacije procesov.

29 Drugi dogodki v letu 2021, ki se bodo nadaljevali tudi v letu 2022:
o

vzpostavitev novega spletišča Sodišča,

o

nadomestitev sistema za upravljanje podatkov deležnikov in ustanovitev
avdiovizualnega studia,

o

prenovitev sistemov za upravljanje prevajanja,

o

razvoj aplikacije Document Navigator,

o

razvoj portala za pravne zadeve Legal Portal.

30 Skupaj je direktorat rešil 19 804 zadev v zvezi z IT, sporočenih po telefonu ali

spletu, izvedel 179 sistemskih izdaj, zagotovil 99,88-odstotno razpoložljivost za kritične
sisteme in zagotovil popolnoma stabilno tehnologijo za kombinirano delo (delo v
pisarni in na daljavo).

31 Direktorat se je osredotočil tudi na obvladovanje tveganj na področju kibernetske

varnosti, in sicer s stalnim spremljanjem sistemov in njihovim prilagajanjem velikemu
številu groženj, ki jih je sporočila skupina EU za odzivanje na računalniške grožnje. Med
najpomembnejšimi ranljivostmi so bile tiste, ki so vplivale na VPN, s katerim se podpira
storitev dostopa na daljavo in Microsoftova elektronska pošta. Leto 2021 se je končalo
s kritično ranljivostjo „Log4J”, ki je prizadela računalnike po vsem svetu. Na srečo te
ranljivosti na Sodišče niso vplivale.
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32 Kar zadeva stavbe in opremo, so bili glavni dosežki v tem obdobju naslednji:
o

prenova stavbe K2: dve nadstropji sta bili dokončani v letu 2021, eno pa naj bi bilo
zaključeno v prvem četrtletju leta 2022,

o

montaža kuhinj v vseh nadstropjih stavbe K3,

o

izvedba pregleda v zvezi varnostjo vhoda v garažo K3,

o

namestitev novega sistema za nadzor dostopa (v teku),

o

dokončanje del za rešitev težav s pročeljem stavbe K1 po incidentu s steklenimi
ploščami.

33 Začela se je tudi študija o prihodnosti stavbe K1. Namen te pobude je opredeliti

prihodnjo strategijo Sodišča o njegovih stavbah. Opravljeni so bili razgovori in
delavnice s člani in uslužbenci, Sodišče pa bo različne scenarije prejelo do konca prvega
četrtletja 2022. Akcijski načrt sistema za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) za
obdobje 2020–2022 je bil upravnemu odboru predstavljen januarja 2021 in se
trenutno izvaja.

34 Vse te dejavnosti so se izvajale poleg rednega vzdrževanja sedanjih stavb Sodišča,

reševanja zadev, sporočenih po telefonu ali spletu (1802), in zagotavljanja odlične ravni
storitev, in to kljub pandemiji in številnim delom, potrebnim za ohranjanje zdravega
delovnega okolja.

35 Knjižnica Sodišča je v teh težkih časih še naprej zagotavljala svoje storitve.

V okviru digitalizacije Sodišča je bila uvedena nova storitev „Ask the Library”, ki
dopolnjuje zelo cenjen portal BibliotECA Discovery in storitve zagotavljanja podatkov
za revizijo.

Jezikovne zadeve in redakcija

36 Direktorat za jezikovne zadeve in redakcijo (SG3-LED) je odgovoren za prevajanje

vseh publikacij Sodišča v 24 uradnih jezikov EU in njihovo objavo. Upravlja manj kot
1 % proračuna Sodišča (glej tabelo 1). Tabela 6 vsebuje informacije o uporabi
odobrenih proračunskih sredstev in plačil v letu 2021.
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Tabela 6 – Odobrena proračunska sredstva in plačila Direktorata za
jezikovne zadeve in redakcijo v letu 2021 (v EUR)
Proračunske postavke

Odobritve

Plačila

Stopnja
izvrševanja

Zunanje izvajanje in medinstitucionalno
sodelovanje

837 000

548 240

65,5 %

Tolmači

125 000

5 408

4,3 %

Objava

250 000

170 015

68,0 %

SKUPAJ

1 212 000

723 663

59,7 %

Opomba: Zaradi zaokroževanja seštevek posameznih deležev morda ni enak celoti.
Vir: Direktorat za kadrovske, finančne in splošne zadeve

37 Direktorat je v letu 2021 še naprej obravnaval prioritete Generalnega sekretariata
(glej odstavek 12). Kljub pandemiji je svoje glavne dejavnosti izvajal z enako hitrostjo
kot v letih 2019 in 2020 ter brez motenj. V okviru 2 753 zahtevkov za prevod v
letu 2021 je bilo prevedenih in revidiranih 227 003 strani (7 411 strani oz. 3,16 % manj
kot leta 2020). Poleg tega je bilo s storitvijo FastTrad, v okviru katere se v roku 24 ur
izvedejo prevodi kratkih besedil v angleščino in francoščino in njihov pregled,
uporabnikom zagotovljenih 1 284 strani, od tega jih je bilo prevedenih 607 in
revidiranih 677. Pravočasno opravljenih je bilo 97,83 % prevodov, kar je precej nad
kazalnikom smotrnosti, ki znaša 95 %.

38 Direktorat za jezikovne zadeve in redakcijo si je še naprej prizadeval za razširitev

svojih dejavnosti izven okvirov prevajanja/revizije: jezikovna pomoč revizorjem,
podnaslavljanje videoposnetkov in sodelovanje na področju komuniciranja. Ekipe za
angleščino, nemščino, francoščino, italijanščino in nizozemščino so pripravljale in
prevajale sporočila za javnost ter izboljševale njihovo kakovost s prilagajanjem sporočil
javnosti in upoštevanjem kulturnih razlik. Podporo pri pripravi večine izložkov Sodišča
je zagotovila zlasti skupina za jezikovne storitve v angleščini (ELS). Njeni člani so se
udeležili tudi večine predrazčiščevalnih in razčiščevalnih sestankov v zvezi z letnim
poročilom, na katerih so pri spremembah besedil revizorjem pomagali z jezikovnimi
nasveti. Prevajalci so med letom 16-krat zagotovili storitev jezikovne podpore med
revizijskimi obiski oz. spletnimi sestanki. Ta dejavnost je ostala na enaki ravni kot lani
(skupaj 14 v letu 2020), saj je bilo predvsem zaradi pandemije število revizijskih obiskov
na kraju samem omejeno. Angleška in francoska ekipa sta med letom šestkrat
zagotovili storitev podnaslavljanja videoposnetkov.
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39 Nadaljeval se je tudi projekt TraMS, ki bo nadomestil osrednji sistem direktorata.

Z njim želi direktorat racionalizirati in avtomatizirati notranje prevajalske procese ter
vanj vključiti vsa jezikovna orodja za prevajalce. Projekt za izvedbo sistema TraMS (faza
1) že poteka, in sicer v obliki delavnic za opredelitev in kartiranje procesov novega
sistema, pri projektu pa sodelujejo tudi zunanji svetovalci ter Direktorat za informatiko,
delovno okolje in inovacije. Glavno delo v zvezi z izvedbo sistema bo potekalo v
obdobju 2022–2023.

40 Med letom so bili pregledani tudi delovni procesi, in sicer zaradi optimizacije in
iskanja možnih sinergij. To je med drugim vključevalo:
o

preverjanje dvojezičnih prevajalskih vsebin, ki so jih v sistemu GroupShare
pripravile vse jezikovne ekipe. Eden od zaključkov je bila potreba po uskladitvi
delovnega procesa ELS in njenega načina uporabe prevajalskih orodij s splošnimi
praksami direktorata LED pri prehodu na sistem TraMS,

o

zelo uspešen preizkus novega pravila za izračun najzgodnejšega datuma objave
poročil. Pravilo zagotavlja boljše upravljanje časa, potrebnega za izpolnitev nalog
vseh deležnikov, in jasna pravila zanje,

o

analiza nalog služb DMG in TECH, ki jo je opravila zadevna delovna skupina z
namenom dodatne uskladitve dejavnosti in iskanja sinergij.

41 Ker je odstopanje, določeno v Uredbi št. 1 z dne 15. aprila 1958, kakor je bila

spremenjena leta 2010 in 2015, prenehalo veljati 31. decembra 2021, ima irščina od
1. januarja 2022 status uradnega jezika institucij EU. Direktorat je leta 2021 za sestavo
nove jezikovne ekipe zaposlil tri irske prevajalce.

Varstvo podatkov

42 Od leta 2021 je oddelek pooblaščene osebe za varstvo podatkov neposredno

podrejen generalnemu sekretarju, imenovana pa je bila tudi nova pooblaščena oseba.
Njena naloga je zagotavljati strokovno znanje o zakonodaji in praksah na področju
varstva podatkov ter spremljati njihovo uporabo. Oddelek ne upravlja nobenih
odhodkov.
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43 Zaprosila za nasvet v zvezi s pravili o varstvu podatkov so se v primerjavi z

letom 2020 podvojila, poleg tega pa so bili organizirani tečaji in pripravljene specifične
smernice. Leta 2021 so bila pripravljena tudi mnenja in izvedene skupne dejavnosti v
zvezi s posodobitvijo notranjih politik in postopkov. Poleg tega je bilo poskrbljeno za
večjo transparentnost pravil, ki jih v zvezi z varstvom podatkov revizorji posredujejo
revidirancem, zlasti glede pravice Sodišča, da pri izvajanju svojih revizijskih funkcij
dostopa do informacij.

Varnost informacij

44 Poleg pooblaščene osebe za varstvo podatkov je tudi uradnik za notranjo varnost

od leta 2021 neposredno odgovoren generalnemu sekretarju. Uradnik za notranjo
varnost tesno sodeluje z Direktoratom za informatiko, delovno okolje in inovacije ter
ne upravlja nobenih odhodkov.

45 Leta 2021 je predstavil svojo novo strategijo za prihodnja leta s poudarkom na

prioritetah in izzivih za obdobje 2021–2025. Glavna prioriteta bo nadaljevanje
dejavnosti ozaveščanja in usposabljanja uslužbencev na področju varnosti informacij.

46 Leto se je izkazalo za še posebej zahtevno zaradi ponavljajočih se kibernetskih

napadov in kršitev varstva podatkov ter številnih groženj, zaradi katerih je bilo treba
takoj ukrepati za odpravo kritičnih pomanjkljivosti programske opreme (glej
odstavek 31). Sodišče je namestilo aplikacije za zagotovitev večje zaščite, sprejelo
varnostna pravila za varovanje tajnih podatkov EU in pripravilo smernice o določanju
stopnje tajnosti informacij. Poleg tega je prvič simuliralo dve akciji z lažnim
predstavljanjem, da bi izmerilo kibernetsko ozaveščenost uslužbencev, in sprejelo
storitev elektronskega podpisa, ki jo zagotavlja Komisija.
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Javno naročanje v Generalnem
sekretariatu
47 Leta 2021 je Sodišče v skladu s postopkom s pogajanji iz odstavka 11.1(b) Priloge I

k finančni uredbi sklenilo eno pogodbo v vrednosti več kot 60 000 EUR, in sicer za
podaljšanje svoje naročnine na časopis Financial Times za leti 2021 in 2022. Skupna
vrednost pogodbe je znašala 168 615 EUR (82 650 EUR za leto 2021 in 85 965 EUR za
leto 2022).

48 Ker je Financial Times najbolj ugleden poslovni časopis v angleškem jeziku in

vsebuje tudi izčrpne informacije o politikah EU, je edinstven in zanj ni ustrezne
alternative ali nadomestila. S sedanjo licenco lahko vsi uslužbenci Sodišča dostopajo do
digitalnih vsebin časopisa tako na Sodišču kot tudi izven njega. Cena licence temelji na
dejanskem številu rednih bralcev. Doslej si je lasten račun pri Financial Times ustvarilo
558 uporabnikov Sodišča, dejansko število rednih bralcev na dan ponudbe za
naročnino pa je znašalo 218.

49 Letni seznam pogodb, ki so bile sklenjene leta 2021 po postopkih s pogajanji,

vključno s tistimi v vrednosti med 15 000 EUR in 60 000 EUR, bo na voljo na spletišču
Sodišča najpozneje 30. junija 2022.

50 Za vse postopke s pogajanji nad 15 000 EUR so veljali strogi postopki Sodišča v

zvezi z notranjo kontrolo, katerih namen je zagotavljanje zakonitosti, pravilnosti in
dobrega finančnega poslovodenja.
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Rezultati sistemov notranje kontrole, ki
jih je izvajal generalni sekretar
Sistemi notranjih kontrol

51 Generalni sekretar deluje v skladu s pravnim okvirom, ki vključuje:
o

finančno uredbo,

o

kadrovske predpise,

o

okvir Sodišča za notranjo kontrolo,

o

Poslovnik Sodišča,

o

interna pravila za izvrševanje proračuna,

o

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

o

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

52 Da bi Sodišče pravni okvir uskladilo z integriranim sistemom notranje kontrole, ki

ga je vzpostavil Odbor sponzorskih organizacij Treadwayeve komisije (okvir COSO), ga
dopolnjuje s svojim okvirom notranje kontrole. Ta je zasnovan za zagotovitev
sprejemljivega zagotovila glede zakonitosti, pravilnosti in dobrega finančnega
poslovodenja v zvezi z vsemi finančnimi transakcijami, omogoča pa tudi lažje doseganje
operativnih ciljev posameznih direktoratov.

53 Sistemi notranje kontrole se v letu 2021 niso bistveno spremenili, organizacijska
struktura na področju upravljanja pa je ostala stabilna. To je sestavljeno iz postopkov
(na podlagi metodologije COBIT 5 za direktorat SG2-DIWI), poslovodnega nadzora,
kontrol za preprečevanje in odkrivanje ter avtomatiziranih kontrol, ki so vključeni v
informacijske sisteme za vse glavne poslovne procese Generalnega sekretariata.
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54 Finančni poslovni procesi se upravljajo z uporabo sistema SAP, ki omogoča

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

55 Vsi trije direktorati so oblikovali program pregledov za ocenjevanje skladnosti s

finančno uredbo in sklepi Sodišča, svoje izjave o zanesljivosti pa so kot odredbodajalci
na podlagi nadaljnjega prenosa pooblastil poslali generalnemu sekretarju. Njihova
zagotovila dopolnjujejo izjave o zanesljivosti preostalih direktoratov, oddelkov in vodij
kabinetov Sodišča, ki so v letu 2021 odobrili odhodke (glej odstavek 07).

56 Pregledi, ki jih je opravil Direktorat za kadrovske, finančne in splošne zadeve, so

temeljili na analizi tveganj za leto 2021, rezultatih pregledov, opravljenih za leto 2020,
izmenjavah z Uradom za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PMO), priporočilih
notranjih in zunanjih revizorjev ter drugih informacijah v zvezi z dogodki v letu 2020.
Sistem zajema predhodne in naknadne preglede, osredotočene predvsem na finančne
vidike, pa tudi na druga nefinančna tveganja. Opravljeni pregledi so povzeti v tabeli 7.
PMO, ki deluje v okviru Komisije, je odgovoren za preverjanje plačne liste na Sodišču in
finančnih pravic njegovih uslužbencev.
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Tabela 7 – Pregledi, ki jih opravil Direktorat za kadrovske, finančne in
splošne zadeve
Pregled

Št.
1

Finančne pravice

2

Osebni prejemki uslužbencev in članov Sodišča, ki jih upravlja PMO
Zakonitost in pravilnost plačil v proračunskih postavkah, ki jih upravlja
direktorat (razen službenih potovanj in reprezentančnih stroškov)
Stroški službenih potovanj, ki jih je na podlagi navodil Sodišča za
službena potovanja in z njim povezanega izvedbenega sklepa
obračunal PMO

3
4
5

Vrsta
predhodni /
naknadni1)
naknadni1)
naknadni
predhodni2)
/ naknadni

Reprezentančni stroški članov Sodišča in stroški goriva
Navzkrižna preverjanja stroškov službenih potovanj in
reprezentančnih stroškov članov Sodišča, da se spremlja poraba
goriva v službenih vozilih

predhodni

naknadni

8

Kraj prebivališča uslužbencev Sodišča
Točnost in popolnost dokumentov v osebnih spisih uslužbencev

9

Odsotnosti in delovni čas uslužbencev

naknadni

10

Klet
Manjši zneski gotovine

naknadni

6
7

11

naknadni

naknadni

naknadni

Opombi: 1) preglede je opravil PMO; 2) samo za službena potovanja, ki jih je odobril Direktorat za
kadrovske, finančne in splošne zadeve.
Vir: Direktorat za kadrovske, finančne in splošne zadeve

57 Pregledi, ki jih je izvedel Direktorat za informatiko, delovno okolje in inovacije, so

temeljili na rezultatih pregleda registra tveganj za leto 2022, oceni zrelosti procesov za
leto 2021 in spremljanju izvajanja priporočil v zvezi z notranjo revizijo. Upoštevali so se
tudi pregledi, ki jih je opravil zunanji revizor v okviru letnega pregleda IT. Predhodni
pregled se opravi za vse finančne transakcije v direktoratu razen za proračunsko
postavko knjižnica in arhivi. Njegov namen je ugotoviti neskladnosti s finančno uredbo
ter morebitne upravne napake (npr. nepravilni sklici, napačni datumi v besedilnih
poljih in manjkajoče nekritične priloge). Pregledi, ki so del upravljanja procesov, se
dopolnjujejo z naknadnimi pregledi, ki so vključevali redne preglede javnih naročil
nizke vrednosti ter preglede:
(1) skladnosti s formalnostmi nove pogodbe za operacije IT in upoštevanja obstoječih
ključnih kazalnikov smotrnosti;
(2) pravilnosti finančnega poslovodenja projekta K2;
(3) uporabe rednih zunanjih popravkov za varnost IT;
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(4) skrbniških pravic na prenosnih računalnikih;
(5) učinkovitosti orodja za spremljanje programske opreme;
(6) upoštevanja rokov izvedbe;
(7) obstoja izjav o varstvu osebnih podatkov v orodjih Sodišča za obdelavo osebnih
podatkov;
(8) popolnosti dokumentacije, potrebne za plačila računov;
(9) skladnosti s procesom upravljanja izdaj.

58 Pregledi, ki jih je opravil Direktorat za jezikovne zadeve in redakcijo, so temeljili
na analizi tveganj za leto 2021 in rezultatih pregledov, opravljenih za leto 2020.
Pregledi so bili osredotočeni na finančne vidike, kakovost zagotovljenih jezikovnih
storitev ter vidike IT in organizacije direktorata. Naknadni pregledi so vključevali:
o

zakonitost in pravilnost plačil v proračunskih postavkah, ki jih upravlja direktorat,

o

uspešnost in kakovost orodij za računalniško podprto prevajanje,

o

kakovost zagotovljenih prevodov, vključno s sistemom povratnih informacij
uporabnikov, v katerem se analizirajo pripombe uporabnikov.

Pregled obvladovanja tveganj

59 Od leta 2016 in po sprejetju okvira Sodišča za obvladovanje tveganj morajo vsi

revizijski senati in direktorati Sodišča izvajati analizo tveganj svojih dejavnosti. Ta
analiza vključuje opis učinka, če se tveganje uresniči, vzpostavljene notranje preglede
ter ukrepe za zmanjšanje verjetnosti pojava tveganja in njegovega potencialnega
učinka. Ti pregledi so podlaga za akcijske načrte v zvezi z obvladovanjem tveganj, ki se
upoštevajo pri zasnovi in izvajanju predhodnih in naknadnih pregledov. Rezultati
pregledov se nato vključijo v letno izjavo odredbodajalca na podlagi prenosa pooblastil
v letnem poročilu o dejavnostih ter v ocene tveganj za naslednje leto. Pri zasnovi
sistemov notranje kontrole se upošteva tudi stroškovna učinkovitost pregledov.
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60 Glavna tveganja, opredeljena v ciklu ocene tveganj za leto 2021, so se nanašala

na:
o

vpliv pandemije COVID-19 na vire in delovne pogoje Sodišča, vključno s
prilagajanjem novi kombinirani delovni ureditvi, ter na zdravje in varnost
uslužbencev,

o

neskladnost s finančno uredbo, kar zadeva zakonitost in pravilnost plačil ter
gospodarnost, učinkovitost in uspešnost dejavnosti. To vključuje tudi tveganje
goljufij zaradi večje uporabe elektronskih računov,

o

odvisnost od dejavnosti, oddanih v zunanje izvajanje, in njihova kakovost
(vključno s tistimi, ki jih izvede Komisija),

o

primere kršitve varstva podatkov ali neskladnosti s pravili o varstvu podatkov,
vključno z incidenti, do katerih je prišlo zaradi kibernetskih napadov. Pri tem
tveganju je upoštevano tudi upravno breme, povezano s kompleksnim pravnim
okvirom in okvirom poročanja v zvezi z omejitvami zaradi varnosti in varstva
podatkov,

o

kadrovska vprašanja, kot so težave pri zadovoljitvi zaposlitvenih potreb,
zagotavljanje ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem uslužbencev,
privabljanje in ohranjanje uslužbencev ter starajoča se delovna sila.

61 Delo Sodišča je pod intenzivnim nadzorom javnosti. Njegove revizije se izvajajo na
odprt in transparenten način, rezultati pa so redno javno objavljeni. Sodišče in njegova
notranja pravila so se v zadnjih mesecih pojavljali v člankih nekaterih medijev. Sodišče
namerava organu, odgovornemu za podelitev razrešnice, pojasniti vsa odprta
vprašanja.

Učinkovitost in uspešnost sistemov notranje kontrole

62 Vsi direktorati so januarja 2022 preučili rezultate svojih predhodnih in naknadnih

pregledov. Pri pregledih ni bilo ugotovljenih večjih slabosti v sistemih notranje
kontrole. Direktorji so pregledali tudi status vseh še neizvedenih priporočil na podlagi
notranje revizije, da bi zagotovili, da bodo izvedena v zahtevanih rokih. Odredbodajalec
na podlagi prenosa pooblastil je pred podpisom izjave v skladu s členom 74(9) finančne
uredbe pregledal informacije iz poročil o notranjih kontrolah, ki so jih pripravili trije
direktorji.
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Direktorat za kadrovske, finančne in splošne zadeve

63 S predhodnimi pregledi, ki jih je opravil Direktorat za kadrovske, finančne in

splošne zadeve (točki 4 in 5 v tabeli 7), v zvezi s stroški službenih potovanj, ki jih je
odobril direktorat, reprezentančnimi stroški članov in porabo goriva v službenih vozilih
niso bile razkrite nobene večje težave za proračunsko leto 2021. Sodišče je v začetku
leta 2022 pregledalo ustreznost relevantnih pravil.

64 Naknadni pregledi zakonitosti in pravilnosti plačil v proračunskih postavkah, za

katere je odgovoren direktorat, so zajeli naključni vzorec 126 plačil, tj. približno 19 %
vseh plačil, ki so bila pregledana (točka 3 v tabeli 7). Pri pregledih je bila pri treh
plačilih ugotovljena formalna neskladnost, ki pa ni imela finančnega učinka: dve plačili
bi morali biti delno obračunani v letu 2020, eno pa je bilo izvršeno za proračunsko
obveznost, ki ni temeljila na pravni obveznosti. Ti primeri so bili vključeni v register
izjem Sodišča, uslužbenci pa so bili opozorjeni na veljavna pravila. Na splošno so bila
plačila zakonita in pravilna, zahtevana dokumentacija pa je bila na voljo. Sistem SAP,
njegovi samodejni pregledi in dobra seznanjenost ekipe z orodjem (ki ga uporablja od
leta 2008), so omogočili nadaljevanje dejavnosti v skladu z običajnimi postopki. Delo na
daljavo, ki je bilo podaljšano, tudi v letu 2021 ni vplivalo na postopke upravljanja.

65 Število misij se je v letu 2021 povečalo, vendar je bilo še manjše kot pred

pandemijo. Notranji revizor je odkril napake pri stroških službenih potovanj, ki s
predhodnimi ali naknadnimi pregledi niso bile odkrite. Naknadni pregledi stroškov
službenih potovanj (točki 4 in 6 v tabeli 7) niso pokazali resnih težav pri njihovem
obračunu, ki ga je izvedel PMO, ter tega, da bi ugotovljene slabosti pomembno vplivale
na zakonitost in pravilnost stroškov. Večina ugotovljenih napak se je nanašala na
izračun dnevnic in povračilo potnih stroškov za službena potovanja, ki so jih uslužbenci
kombinirali s potovanji v lastni režiji. Pri navzkrižnih preverjanjih povračil
reprezentančnih stroškov z dnevnicami, plačanimi za službena potovanja, niso bile
ugotovljene nobene napake.

66 Direktorati in vodja kabineta, ki so kot odredbodajalci na podlagi nadaljnjega

prenosa pooblastil uporabili to proračunsko postavko, so prav tako preverili stroške
službenih potovanj in generalnemu sekretarju predložili ustrezno izjavo o zanesljivosti.
Pri pregledih niso ugotovili nobenih pomembnih napak v postopkih v zvezi s službenimi
potovanji za leto 2021. Za nekatera službena potovanja je bilo treba predložiti dodatno
dokumentacijo, vendar je bilo mogoče večino morebitnih težav odpraviti že s
predhodnimi pregledi, ki so bili izvedeni za veliko večino službenih potovanj.
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67 Pri analizi potrjevanja potnih nalogov in prijav stroškov se je pokazalo, da so

veliko večino odobrili imenovani odredbodajalci na podlagi nadaljnjega prenosa
pooblastil. Od 1 732 potnih nalogov in prijav stroškov jih je bilo 60 potrjenih brez
uradne odobritve, predvsem zaradi nepravilnih informacij, zabeleženih v sistemu. Za
preprečevanje takih primerov je bil uveden nov postopek. Poleg tega je bilo 43
službenih potovanj potrjenih po tem, ko je član ali uslužbenec že odšel na službeno
potovanje. Ti primeri so bili vključeni v register izjem Sodišča.

68 Naknadni pregledi službenih potovanj so vključevali tudi pregled povračil za

neuporabljene letalske vozovnice, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je stopnja povračil
visoka in da je upravljanje njihovih izterjav dobro. Tako kot v prejšnjih letih bodo tudi
tokrat rezultati pregledov sporočeni uslužbencem.

69 Rezultati pregledov PMO so bili v splošnem pozitivni. Predhodni pregledi

finančnih pravic niso razkrili nobenih posebnih težav. Pri naknadnih pregledih se je
pokazalo, da so bile spremembe plač za zadnjih 12 mesecev pojasnjene in utemeljene
ter da so bila nadomestila za nastanitev in izplačila plač zaradi
starševskega/družinskega dopusta točna. Izterjave so bile potrebne v:
o

štirih primerih, ki so vključevali dodatke za izobraževanje,

o

enem primeru, ki je vključeval obračun davkov na plače,

o

enem primeru, ki je vključeval dnevnice, dodeljene v prvih mesecih nastanitve v
kraju zaposlitve,

o

enem primeru, ki je vključeval dnevnice za uslužbence ob nastopu zaposlitve ali
spremembi kraja zaposlitve, ko jim je bil odobren izreden dopust za selitev.

70 Kraji prebivanja uslužbencev (točki 1 in 2 v tabeli 7) so bili preverjeni na podlagi

razdalje med krajem zaposlitve in prijavljenimi kraji prebivanja. Pri pregledih se je
pokazalo, da so razen v sedmih primerih uslužbenci živeli do največ 80 km od kraja
zaposlitve. V zvezi s temi sedmimi primeri bo Sodišče nadalje ukrepalo. Preverjeno je
bilo tudi stalno prebivališče 15 naključno izbranih uslužbencev. Vsi uslužbenci v vzorcu
so predložili zadostne dokaze za potrditev njihovega prijavljenega naslova.

71 Pri upravljanju spisov uslužbencev se je še naprej upošteval vpliv pandemije. Pri
pregledu, ki je zajemal 20 naključno izbranih osebnih spisov uslužbencev
(nereprezentativni vzorec) (točka 8 v tabeli 7), je bilo v 11 primerih ugotovljeno, da
dokumentacija ni popolna. Med najpomembnejšimi manjkajočimi dokumenti so bili
poročni list, osebna izkaznica, potrdilo o prebivališču, dokument o prenosu
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pokojninskih pravic, certifikat o znanju tretjega jezika, potreben za napredovanje,
rojstni list in sklep o delu s krajšim delovnim časom.

72 Vzpostavljeni bodo novi notranji postopki za določitev dokumentov, ki jih je treba

vključiti v osebni spis ob zaposlitvi uslužbenca ali ob medinstitucionalni premestitvi. Te
postopke bi bilo treba izvesti v sodelovanju z drugimi institucijami, zlasti s PMO pri
Komisiji.

73 Direktorat je naknadne preglede opravil tudi v zvezi z odsotnostjo uslužbencev in
delovnim časom (točka 9 v tabeli 7), kar je privedlo do naslednjih ukrepov:
o

devet dni dopusta za kompenzacijo nadurnega dela,

o

izplačevanje nadomestila trem uslužbencem, ki so bili na bolniškem dopustu več
kot 30 dni, je bilo začasno ustavljeno,

o

v 31 primerih je bil odobren krajši delovni čas iz zdravstvenih razlogov,

o

ponovna preučitev šestih zadev v zvezi z invalidnostjo in začetek postopka v zvezi
z eno,

o

izvedba dveh zdravniških pregledov.

74 Preostali naknadni pregledi (točki 10 in 11 v tabeli 7) niso razkrili nobenih večjih

težav. Skupaj je bilo v registru izjem zabeleženih pet neskladnosti in ena izjema.
Nobena od njih ni imela finančnega učinka in sprejeti so bili ukrepi za obravnavo vseh
odkritih zadev.

Informatika, delovno okolje in inovacije

75 Predhodni pregledi, ki jih je v zvezi s finančnimi transakcijami v SAP opravil

Direktorat za informatiko, delovno okolje in inovacije, niso razkrili nobenih pomembnih
napak. Od 2 008 transakcij v sistemu SAP, vključno z naročilnicami, zahtevki za plačilo
in računi, jih je bilo samo 45 vrnjenih v popravek, kar je zanemarljivo povečanje v
primerjavi z letom 2020. Te vrnitve so bile v glavnem izvedene za to, da bi se dopolnila
dokumentacija, izvedli popravki informacij ali potrdila potreba po nabavi. Poleg tega
sta bili pri pregledih ugotovljeni dve formalni neskladnosti v zvezi s plačilom brez
pravne obveznosti in plačilom brez popolne dobave naročenih storitev in predmetov.
Obe zadevi sta bili vključeni v register izjem Sodišča.
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76 Na podlagi naknadnega pregleda skrbniških pravic na prenosnih računalnikih

(točka 4 v odstavku 57) je bilo v okviru storitve Service Now za podeljevanja
privilegiranih računov v informacijskem okolju Sodišča izbrisanih devet računov, trije
računi so bili onemogočeni, deset računov in en nov delovni postopek pa so bili
ustvarjeni. Direktorat je ugotovil tudi, da se nekatere licence niso uporabljale, zato so
bile ukinjene (točka 5 v odstavku 57). Pri preostalih pregledih niso bile ugotovljene
nobene večje težave. Pri večini pregledov (v zvezi s točkami 1, 2, 6, 7, 8 in 9 v
odstavku 57) so bile ugotovljene možne izboljšave obstoječih procesov.

77 Preverjeno je bilo tudi, ali so bila naročila nizke vrednosti skladna s finančno

uredbo, kar zadeva prag v višini 15 000 EUR za skupne nabave na posameznega
dobavitelja. Pri pregledih niso bile ugotovljene nobene večje napake ali
pomanjkljivosti. V enem primeru je vrednost naročil, ki so bila v obdobju štirih let za
podobne storitve oddana enemu dobavitelju, presegla 15 000 EUR. Zadeva je bila
pojasnjena in vključena v register izjem Sodišča.

Jezikovne zadeve in redakcija

78 Na splošno je bilo pri naknadnih pregledih zakonitosti in pravilnosti plačil iz

proračunskih postavk, za katere je odgovoren direktorat, ugotovljeno, da so bila plačila
zakonita in pravilna ter da je bila zahtevana dokumentacija na voljo. Ugotovljeni so bili
trije primeri neskladnosti, v katerih par dni pravna obveznost ni bila krita z zadevno
proračunsko obveznostjo. Ti primeri so bili vključeni v register izjem Sodišča.

79 Različne jezikovne ekipe obsežno uporabljajo orodja za računalniško podprto

prevajanje. Edina izjema je angleška ekipa, ki ima zaradi posebne narave svojega dela
lastne delovne procese. Samo 1,1 % pregledanih segmentov je imelo status
neodobrenega prevoda („translation not approved/not signed off”).

80 Leta 2021 je kakovost prevodov Sodišča prvič preveril Evropski parlament.

Pregledi so zajemali prevode desetih jezikovnih ekip, katerih vodje niso zagotavljali
nadzora kakovosti, ker niso bili materni govorci jezikov teh enot. Izbranih je bilo deset
dokumentov, ki so glavne publikacije Sodišča, v njih pa sta bili pregledani po dve strani
(skupaj 200 strani, tj. 2 x 10 x 10). Za sedem jezikovnih enot ni bilo ugotovljenih večjih
težav. Pri preostalih treh enotah pa je bilo nekaj dokumentov ocenjenih z manj kot
80 %. Te enote so nato analizirale pripombe ocenjevalcev. Kakovost prevodov je bila
preverjena tudi na podlagi pripomb uporabnikov storitev direktorata. Leta 2021 je bilo
predloženih 89 pripomb, večinoma od uslužbencev Sodišča in tudi od drugih subjektov.
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81 Pri pregledih je bilo ugotovljeno, da so bili rezultati večinoma pozitivni. Na podlagi

tega so vodje jezikovnih ekip prišli do zaključka, da so prevodi sprejemljive kakovosti, in
direktorju poslali izjave o zanesljivosti.

Direktorat predsedstva in pravna služba

82 Direktorat predsedstva je odgovoren za proračunsko postavko v zvezi z

dejavnostmi komuniciranja in medinstitucionalnimi odnosi Sodišča, ki je v letu 2021
vključevala odobritve v višini 250 000 EUR. Pravna služba je odgovorna za proračunsko
postavko v zvezi s pravnimi stroški in odškodninami, ki je znašala 50 000 EUR. Pri
opravljenih pregledih v zvezi s proračunskima postavkama ni bila odkrita nobena večja
napaka.

Zaključek v zvezi s sistemi notranje kontrole

83 Predhodni in naknadni pregledi za leto 2021 kažejo, da sistem notranje kontrole

Generalnega sekretariata deluje učinkovito in ustrezno ter da so finančna in
nefinančna tveganja v njegovih različnih direktoratih pod nadzorom. Pri pregledih je
bilo v glavnem ugotovljenih več nebistvenih napak ter potreba po spremembi
nekaterih postopkov. Stroški pregledov štejejo za razumne, saj je bilo za to nalogo
namenjenih 15,2 ekvivalentov polnega delovnega časa (EPDČ) (vključno z 0,2 EPDČ v
uradu PMO). S pregledom je bila potrjena tudi trdnost sistema upravljanja, ki temelji
na integrirani programski opremi in vključuje velik delež avtomatiziranih pregledov.

84 V letu 2021 je bil poleg tega na podlagi priporočil službe za notranjo revizijo v

sistemu notranje kontrole večji poudarek namenjen stroškovni učinkovitosti pregledov
in učinku pandemije na izvedene preglede. S tem je bila povečana kakovost poročanja
in poudarjena vloga okvira Sodišča za notranjo kontrolo.

85 Splošni zaključek službe za notranjo revizijo o sistemih notranje kontrole za

leto 2021 je pozitiven: za večino področij dela Generalnega sekretariata z velikimi
tveganji obstajajo zanesljivi pregledi, ohranjena pa je bila tudi ločitev nalog za
predhodne in naknadne preglede med različnimi uslužbenci. Ugotovljene niso bile
nobene večje pomanjkljivosti, zaradi katerih bi bila resno ogrožena zanesljivost izjav o
zanesljivosti v zvezi z zakonitostjo in pravilnostjo finančnih transakcij v letu 2021 (glej
odstavek 65).
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Nadaljnje ukrepanje na podlagi sklepa o razrešnici za leto 2019
86 29. aprila 2021 je Evropski parlament podelil razrešnico1 glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2019. V nadaljevanju je

predstavljeno nadaljnje ukrepanje na podlagi ugotovitev iz sklepa o razrešnici.
Ugotovitve v zvezi z razrešnico EP za leto 2019

Odgovor Sodišča

1. ugotavlja, da letne računovodske izkaze Računskega sodišča revidira
neodvisni zunanji revizor, da bi bila upoštevana ista načela preglednosti in
odgovornosti, kot jih Računsko sodišče uporablja za revidirane subjekte; z –
zadovoljstvom ugotavlja, da revizor meni, da so računovodski izkazi
Računskega sodišča resničen in pošten prikaz njegovega finančnega stanja;

1

2. ugotavlja, da je proračun Računskega sodišča v letu 2019 znašal skupaj
146.890.000 EUR (v primerjavi s 146.469.000 EUR leta 2018 in
141.240.000 EUR leta 2017) in da so bile do izteka leta 2019 prevzete
obveznosti za 98 % vseh odobrenih sredstev (v primerjavi s 96,21 %
leta 2018 in 97,73 % leta 2017);

–

3. opozarja, da je proračun Računskega sodišča večinoma upravne narave
in da se velik del porabi za odhodke za zaposlene v instituciji (naslov 1) ter
stavbe, pohištvo, opremo in razne operativne stroške (naslov 2);

–

Sklep Evropskega parlamenta št. 2020/2144 (DEC).
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Ugotovitve v zvezi z razrešnico EP za leto 2019
4. opominja, da se stopnja izvrševanja v naslovu 2 ni dovolj povečala, saj je
za obveznosti znašala 64,17 % (v primerjavi z 59,13 % leta 2018 in 57,13 %
leta 2017), za plačila pa 62,21 % (v primerjavi s 55,11 % leta 2018 in
55,75 % leta 2017); poudarja, da je Računsko sodišče v dokumentu o
ukrepih na podlagi resolucije o razrešnici za leto 2018 potrdilo, da si bo še
naprej prizadevalo za izboljšanje stopnje izvrševanja in da bo pozorno
preučilo načrt proračunskih odhodkov;

5. je seznanjen s pripombo Računskega sodišča, da je proračunsko
izvrševanje v naslovu 2 ustrezneje spremljati za dveletna obdobja; je
seznanjen, da je stopnja izvrševanja v dveletnem obdobju (2018–2019)
znašala 91,38 % za plačila in 98,04 % za obveznosti;

Odgovor Sodišča
Izvrševanje proračuna
Sodišče meni, da je proračunsko izvrševanje v naslovu 2, zlasti
stopnjo izvrševanja plačil, ustrezneje spremljati za dveletna
obdobja. Pri takšnem spremljanju se je pokazalo, da je bilo v
dveletnem obdobju (2018–2019) izvršenih 91,38 % plačil za
leto 2018 na podlagi odobrenih proračunskih sredstev in
98,04 % plačil na podlagi prevzetih obveznosti. Na letni ravni je
ob koncu leta 2019 stopnja odobrenih proračunskih sredstev, za
katera so bile prevzete obveznosti, znašala 96,94 %. Plačila na
podlagi odobrenih proračunskih sredstev so znašala 64,17 %,
plačila na podlagi prevzetih obveznosti pa 62,21 %.
Stopnja porabe za odobrena proračunska sredstva iz naslova 2 je
leta 2021 dosegla 95,39 % (v primerjavi z 93,38 % leta 2020).
Plačila so znašala 50,44 % končnih odobrenih proračunskih
sredstev in 52,88 % prevzetih obveznosti (leta 2020 sta stopnji
znašali 51,46 % oziroma 55,11 %). Prevzete obveznosti,
prenesene v leto 2022 v skladu s členom 12 finančne uredbe, so
znašale 44,95 % končnih odobrenih proračunskih sredstev in
47,12 % prevzetih obveznosti (leta 2020 sta stopnji znašali
41,92 % in 44,89 %). V vsakem primeru si bo Sodišče še naprej
prizadevalo za izboljšanje stopenj izvrševanja plačil.
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Odgovor Sodišča

6. ugotavlja, da je bilo v poglavju 21 (Informatika, oprema in pohištvo:
nakup, najem in vzdrževanje) zaradi tekočih projektov IT v leto 2019
prenesenih 3 057 772 EUR v primerjavi s 4 310 280 EUR v letu 2018;
ugotavlja, da je bilo iz leta 2018 v leto 2019 v naslovu 2
prenesenih 6 068 597 EUR, in je zadovoljen, ker je bilo na ta račun
izplačanih 5 777 454 EUR;

–

7. ugotavlja, da je bilo v naslovih 1 in 2 iz proračunskega leta 2018 v
proračunsko leto 2019 prenesenih skupaj 7.406.944 EUR in da je bilo
izplačanih 6.553.576 EUR, torej stopnja uporabe znaša 88,48 %, kar je
enako kot v letu 2018;

–

8. ceni odločitev Računskega sodišča, da med pripravo svoje strategije za
obdobje 2021–2025, ki naj bi bila sprejeta do konca leta 2020, preučuje
predlog iz resolucije o razrešnici za leto 2018, naj se za vsako institucijo
Unije predloži ločeno letno poročilo; v zvezi s tem ponovno poudarja, da
mora Računsko sodišče podrobneje preučiti vse institucije, da bi
Parlamentu omogočili izpolnjevanje njegovih nalog kot organa za
podelitev razrešnice;

Specifična področja: uprava
Revizija razdelka 5 večletnega finančnega okvira „Uprava”
temelji na revizijski metodologiji Sodišča za izjavo o zanesljivosti
in mu omogoča, da pripravi specifično oceno. Sodišče že več let
redno poroča, da je to področje z nizkim tveganjem s stopnjami
napak pod pragom pomembnosti. Revizijsko delo Sodišča v
letu 2019 je vključevalo pregled nadzornih in kontrolnih
sistemov v izbranih organih EU ter povečanje števila pogodbenih
uslužbencev.
Sodišče si bo v skladu s svojo strategijo za obdobje 2021–2025
prizadevalo dopolniti kvantitativne informacije v svojem letnem
poročilu s kvalitativnimi elementi, ki bodo temeljili na rezultatih
dela v zvezi s specifičnimi sistemi in skladnostjo. Pristop Sodišča
za načrtovanje programov vključuje skrbno izbiro revizij ob
upoštevanju strateških ciljev Sodišča, ugotovljenih tveganj in

34
Ugotovitve v zvezi z razrešnico EP za leto 2019

Odgovor Sodišča
stališč deležnikov (vključno s stališči konference predsednikov
odborov EP) Sodišče stori vse, kar je v njegovi moči, da z
razpoložljivimi viri izbere ustrezne revizijske teme.
Trenutno preučuje svoj pristop k reviziji v zvezi z izjavo o
zanesljivosti, vendar ugotavlja, da bi bilo za oceno stopenj napak
za dodatna področja odhodkov potrebno znatno povečanje
virov.

9. pozdravlja predanost Računskega sodišča, da bo na zahtevo Parlamenta
pripravilo prvo poročilo o uspešnosti v okviru proračuna Unije, ki je
namenjeno ovrednotenju rezultatov, doseženih s porabo iz proračuna
–
Unije, predvsem pa oceni uspešnosti posamezne politike Unije; meni, da je
revizija smotrnosti poslovanja bistvena za oceno dejanskega učinka naložb
Unije;
10. obžaluje, da se je Računsko sodišče z nadaljnjimi ukrepi na podlagi
resolucije o razrešnici za leto 2018 zgolj deloma odzvalo na pripombe
Parlamenta; poudarja, da so nadaljnji ukrepi bistvenega pomena za to, da
bi lahko Odbor Parlamenta za proračunski nadzor ugotovil, ali je Računsko
sodišče izvedlo priporočila Parlamenta; poziva Računsko sodišče, naj v
naslednje poročilo o nadaljnjem ukrepanju vključi vse potrebne odgovore
in podrobnejša pojasnila o izvajanju priporočil Parlamenta, pri čemer naj
se izrecno sklicuje na vsak odstavek resolucije o razrešnici in zagotovi vso
potrebno dokumentacijo;

Ukrepanje Sodišča na podlagi resolucije o razrešnici
Sodišče si bo v poročilih o ukrepanju v zvezi z razrešnico
prizadevalo zagotoviti čim podrobnejše odgovore ter je
pripravljeno zagotoviti vsa dokazila in dodatne podrobnosti, če
bo to potrebno.
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11. ponavlja priporočilo Računarskega sodišča, naj Komisija na začetku
vsakega leta objavi letno poročilo o upravljanju in smotrnosti izvrševanja,
da bi se preučila pravilnost predstavljenih informacij in bi se poročalo o
njej; je seznanjen z omejitvami zaradi pandemije COVID-19, ki so
Računsko sodišče prisilile, da je svoje letno poročilo za leto 2019 objavilo
novembra 2020;

Odgovor Sodišča

–
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Človeški viri
12. ugotavlja, da je bilo konec leta 2019 naštetih 853 stalnih in začasnih
delovnih mest v primerjavi z 891 mesti v letu 2013, kar je 4,26 % manj;
ugotavlja zlasti, da se je število stalnih delovnih mest zmanjšalo za
6,91 odstotne točke, medtem ko so se začasna delovna mesta povečala za
10,07 odstotne točke; poziva Računsko sodišče, naj oceni, ali naraščajoča
težnja po uporabi začasnih delovnih mest ustreza posebnim potrebam
Računskega sodišča oziroma je zgolj odziv na proračunske omejitve;
ugotavlja, da Računsko sodišče število zaposlenih ves čas spremlja in da je
za leto 2018 odobrilo enak kadrovski načrt kot za leto 2017, in sicer z 853
delovnimi mesti; je seznanjen, da je bil po izstopu Združenega kraljestva iz
Unije kadrovski načrt v letu 2019 prilagojen v skladu z rezultatom
pogajanj;

Zaposlovanje in poklicne možnosti
Tako kot druge institucije EU s sedežem v Luxembourgu ima tudi
Sodišče vse večje težave pri zaposlovanju in ohranjanju
uradnikov s seznamov uspešnih kandidatov natečajev urada
EPSO, saj mnogi svojo poklicno pot raje začnejo v institucijah EU
v Bruslju. Glavni razlog za to so vse višji življenjski stroški v
Luksemburgu, ki se za razliko od tistih v drugih državah EU ne
nadomestijo z uporabo korekcijskega koeficienta. Zato Sodišče v
zadnjih letih vse pogosteje zaposluje začasne uslužbence v nižjih
razredih AD in večkrat organizira izbirne postopke za revizorje, ki
so zaposleni kot začasni uslužbenci.

Pripravništva na Sodišču
13. ceni, da je Računsko sodišče v skladu s svojo strategijo za obdobje
Sodišče v splošnem pripravnikom zagotavlja nadomestilo za
2018–2020 podaljšalo pogodbe z raziskovalci, akademiki in možganskimi
kritje vsaj njihovih življenjskih stroškov, tudi v primeru
trusti, s 1. junijem 2020 pa je 15 zaposlenih napotilo v druge mednarodne kratkotrajnih pripravništev. Šest neplačanih pripravništev v
organe; ugotavlja, da Računsko sodišče redno gosti uslužbence, napotene letu 2019, ki jih je omenil Evropski parlament, je bilo neobičajnih
iz drugih mednarodnih organov, in da je ponudilo tri- do petmesečna
pripravništev, katerih namen je bil spodbuditi pripravnike k
pripravništva 55 univerzitetnim diplomantom (v primerjavi s 60 diplomanti opazovanju dela Sodišča. Večina teh pripravništev je bila za
v letu 2018); ugotavlja, da leta 2019 šest pripravništev ni bilo plačanih;
kratko obdobje (največ en mesec) in le v dveh primerih je
poziva Računsko sodišče, naj pripravnikom ponudi nadomestilo, ki bo krilo pripravništvo trajalo tri mesece. Trije pripravniki so prišli z
vsaj njihove življenjske stroške, tudi v primeru kratkoročnega
nacionalnih revizijskih uradov, zato so jih plačale njihove
pripravništva; pozdravlja, da je Računsko sodišče sklenilo partnerstvo z več institucije. Eno pripravništvo je bilo zelo kratko (od 1. do
univerzami in poklicnimi organizacijami, s katerimi želi v prihodnje
30. junija 2019) in pripravnik je že živel v Luksemburgu, drugo
sodelovati;
pripravništvo pa se je izvajalo na podlagi sporazuma z eno od šol
za prevajanje v Belgiji, ki vsako leto izbere enega pripravnika za
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Odgovor Sodišča
opravljanje kratkega pripravništva na Sodišču (v letu 2019 je bilo
organizirano v obdobju od 1. februarja do 30. aprila).

14. ugotavlja, da politika zaposlovanja Računskega sodišča, oblikovana po
reformi iz leta 2016 na podlagi splošnih načel in pogojev zaposlovanja v
institucijah Unije, priča o tem, da je Računsko sodišče institucija, ki je
usmerjena v naloge; ugotavlja, da so zaposleni na voljo celotnemu
Računskemu sodišču in se glede na potrebe dodeljujejo revizijskim
senatom oziroma prevzemajo posamezne naloge; ugotavlja, da je
Računsko sodišče pri dodeljevanju nalog zaposlenim v skupni bazi še
posebej pozorno na to, da so pravočasno na voljo potrebno strokovno
znanje in kadrovski viri in da se zaposleni v posameznih delovnih skupinah
ustrezno izmenjujejo, tako da je zagotovljena redna mobilnost;

–

15. ceni, da je Računsko sodišče spremljalo anketo o zadovoljstvu
zaposlenih iz leta 2018 in izvedlo dejavnosti za dobro počutje zaposlenih,
na primer mrežo zaupnih svetovalcev za celotno organizacijo, ki
uslužbencem pomagajo strokovno in na zahtevo zaupno; ugotavlja, da
Računsko sodišče ponuja pet brezplačnih srečanj s psihologom in
organizira predstavitve o tem, kako ravnati v primeru izgorelosti, za
vodstvene delavce pa o tem, kako odkrivati in obravnavati nadlegovanje;

–
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16. je zaskrbljen, ker se je število direktoric zmanjšalo s 30 % v letu 2018
na 20 % v letu 2019, število žensk na položaju vodje oddelka pa z 39 % v
letu 2018 na 35 % v letu 2019; vseeno pa ugotavlja, da se je nekoliko
povečalo število računskih sodnic, z 21 % v letu 2018 (šest od
osemindvajsetih članov) na 25 % v letu 2019 (sedem od osemindvajsetih
članov); poudarja, da se je parlamentarni Odbor za proračunski nadzor
zavezal, da bo podprl revizijo postopka imenovanja računskih sodnikov, da
bi se dosegla uravnotežena zastopanost spolov (v letu 2019 je bilo sedem
računskih sodnic in enaindvajset računskih sodnikov); želi opomniti, da so
bile države članice pozvane, naj dejavnejše spodbujajo ženske, naj se
prijavijo za tovrstne položaje; ponovno poudarja, da bi moral Svet pri
postopku imenovanja vedno predlagati vsaj dva kandidata: eno žensko in
enega moškega;

Uravnotežena zastopanost spolov
V zadnjih letih se je uravnotežena zastopanost spolov med
vodstvenimi delavci Sodišča izboljšala: do januarja 2022 se je
delež direktoric povečal na 40 %, delež vodilnih upravnih
uslužbenk pa znaša 37 %. Nova politika in akcijski načrt za
raznolikost in vključevanje za obdobje 2021–2025 vključujeta
več ukrepov za spodbujanje žensk k prijavi za vodstvene
položaje:
• nadaljevati prakso generalnega sekretarja, ki direktorjem in
vodilnim upravnim uslužbencem redno pošilja elektronska
sporočila in jih poziva, naj spodbujajo revizorke, da
postanejo vodje nalog,
• opraviti razgovore ali anonimne ankete z uslužbenkami
(v razredu AD9 ali več), ki oklevajo pri prevzemanju vodilnih
vlog, da bi razumeli njihove razloge in predlagali alternativne
rešitve (npr. da bi si vlogo vodje naloge delila dva uradnika),
• organizirati neformalna srečanja, na katerih lahko ženske, ki
so izkušene vodje nalog, posredujejo svoje znanje drugim,
• zagotoviti, da direktorji vsakih šest mesecev poročajo svojim
senatom o deležu žensk in moških, ki so vodje nalog, ti
podatki pa se nato sporočijo generalnemu sekretariatu.
Generalni sekretar je zadolžen, da vsakih šest mesecev
posodobljene podatke o relativnem deležu žensk in moški
predstavi upravnemu odboru,
• organizirati usposabljanje, inštruiranje in svetovanje za
uslužbenke, ki jih zagotavljajo strokovnjaki za poklicno pot in
druge ženske, ki bi lahko bile njihove vzornice,
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•

•

17. pozdravlja vztrajna prizadevanja Računskega sodišča, da bi v upravi
spodbujalo enake možnosti za poklicni razvoj in zlasti doseglo
uravnoteženo zastopanost spolov na vodstvenih položajih; ugotavlja, da je
leta 2019 začelo izvajati program za razvoj vodstvenih veščin potencialnih
vodstvenih kadrov, v katerem je bila udeležba moških in žensk
uravnotežena;

–

Odgovor Sodišča
organizirati razgovore z udeleženkami programa za razvoj
sposobnosti vodenja, pripraviti dokument za razpravo z
informacijami o njihovi motivaciji in omejitvah ter ponuditi
podporne ukrepe, kot sta mentorstvo in inštruiranje, preučiti
obstoječe pobude podpore, kot je program Komisije za
razvoj nadarjenosti žensk,
opraviti razgovore z osebami, ki zapuščajo Sodišče, med
drugim o tem, zakaj ženske odhajajo, in pripraviti dokument
s povzetkom ugotovitev, enkrat letno analizirati vse
razgovore s temi osebami in z zadevnimi oddelki razpravljati
o pridobljenih spoznanjih.
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Sodišče je na podlagi akcijskega načrta za obdobje 2018–2020
ukrepalo v okviru širšega projekta za pripravo svoje nove
politike in akcijskega načrta za raznolikost in vključevanje za
obdobje 2021–2025, ki sta bila sprejeta maja 2021. Z novim
akcijskim načrtom si prizadeva zmanjšati morebitne neenakosti.
Spodbujalo bo moške, da izkoristijo starševski dopust:
organiziralo bo srečanja, na katerem lahko moški, ki so izkoristili
starševski dopust, predstavijo svoje izkušnje, ali povabilo k
sodelovanju prostovoljce, na katere bi se lahko obrnili moški, ki
potrebujejo nasvet o tej temi.
18. ceni sodelovanje Računskega sodišča v skupnem odboru za enake
možnosti in pri akcijskem načrtu za enake možnosti za obdobje
2018–2020, ki obravnava tudi vprašanja starosti in invalidnosti; poziva
Računsko sodišče, naj organu za podelitev razrešnice poroča o izvajanju
akcijskega načrta; poziva Računsko sodišče, naj organu za podelitev
razrešnice poroča o izvajanju akcijskega načrta;

Sodišče bo še naprej naknadno analiziralo letni postopek
napredovanja za zagotovitev, da ni bilo nobene pristranskosti v
zvezi s porodniškim ali starševskim dopustom, delom s krajšim
delovnim časom ali katerim koli drugim dejavnikom, povezanim
z demografsko sliko uslužbencev (npr. starost, državljanstvo ali
vrsta pogodbe). Podpreti namerava delo s krajšim delovnim
časom tako, da bo vzpostavilo sistem štetja uslužbencev, da se
ekipam in senatom izplača nadomestilo za izgubo ekvivalenta
polnega delovnega časa zaradi dela s krajšim delovnim časom in
vseh podaljšanih odsotnosti uslužbencev (npr. porodniški
dopust, dopust iz osebnih razlogov, daljša bolniška odsotnost in
premestitev na drugo funkcijo). To izgubo bo Sodišče
nadomestilo najbolj prizadetim oddelkom.
Poleg tega bo Sodišče spodbujalo zdravo ravnovesje med
poklicnim in zasebnim življenjem, pri čemer se spodbuja
kulturna in organizacijska osredotočenost na rezultate in ne na
število ur dela in fizične prisotnosti, hibridne ekipe pa lahko
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19. poziva Računsko sodišče, naj si prizadeva za nadaljnje izboljšave v zvezi
z geografsko uravnoteženostjo med uslužbenci (zlasti pri funkcionalnih
skupinah AST 1–4 in 5–9 je precej prevelika zastopanost nekaterih
narodnosti); poziva ga, naj pripravi akcijski načrt za zaposlovanje novih
uslužbencev, pri tem pa upošteva geografsko uravnoteženost, kot je
določeno v členu 7 kadrovskih predpisov;

Odgovor Sodišča
uspešno delujejo v fleksibilnem okolju. Sodišče je že v celotni
prvi polovici leta 2021 izvajalo kampanjo o pravici do odklopa
ter usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, s čimer bo
nadaljevalo tudi v prihodnje.
Sodišče sodeluje na medinstitucionalnih srečanjih z uradom
EPSO, na katerih razpravlja o dobrih praksah za privabljanje bolj
raznolikega nabora kandidatov in povečanje geografske
uravnoteženosti med uslužbenci. Še naprej bo sodelovalo z
uradom EPSO pri njegovem projektu za razvoj orodja za
zaposlovanje, namenjenega spremljanju enakosti in raznolikosti,
in sicer v sodelovanju z državami članicami. Poleg tega Sodišče v
letnem pregledu svojega kadrovskega stanja z naslovom Social
Balance Sheet objavi po državljanstvu razčlenjene informacije o
geografski zastopanosti vseh uslužbencev, vključno z
vodstvenimi delavci in pomočniki.
V okviru novega akcijskega načrta in politike za raznolikost in
vključevanje za obdobje 2021–2025 namerava s svojimi člani iz
držav, katerih državljani so premalo zastopani, razpravljati o
tem, kako pritegniti/spodbujati prijave in pridobiti bolj raznolik
nabor kandidatov. V kasnejši fazi bo pripravilo akcijski načrt, ki
bo vključeval ugotovitve Evropskega parlamenta in analizo
Sodišča. Na podlagi tega akcijskega načrta želi začeti razpravo.
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Odgovor Sodišča

20. ugotavlja, da so prožne ureditve dela na voljo vsem zaposlenim, razen
za nekatere kategorije, kjer to iz praktičnih razlogov ni mogoče; ugotavlja
pa, da je bila leta 2019 velika večina zaposlenih, ki so imeli koristi od te
ureditve dela, žensk (87 % uslužbencev s krajšim delovnim časom in 68 %
uslužbencev, ki so izkoristili starševski dopust); poziva Računsko sodišče,
naj to stanje preuči v okviru svojih poklicnih možnosti in politik
raznolikosti; spodbuja Sodišče, naj prožno ureditev dela dopolni z zaščito
pravice uslužbencev do odklopa;

Enake možnosti
Sodišče je maja 2021 sprejelo novo politiko in akcijski načrt za
raznolikost in vključevanje za obdobje 2021–2025. Z novim
akcijskim načrtom si prizadeva zmanjšati morebitne neenakosti.
Spodbujalo bo moške, da izkoristijo starševski dopust:
organiziralo bo srečanja, na katerem lahko moški, ki so izkoristili
starševski dopust, predstavijo svoje izkušnje, ali povabilo k
sodelovanju prostovoljce, na katere bi se lahko obrnili moški, ki
potrebujejo nasvet o tej temi.
Sodišče bo še naprej naknadno analiziralo letni postopek
napredovanja za zagotovitev, da ni bilo nobene pristranskosti v
zvezi s porodniškim ali starševskim dopustom, delom s krajšim
delovnim časom ali katerim koli drugim dejavnikom, povezanim
z demografsko sliko uslužbencev (npr. starost, državljanstvo ali
vrsta pogodbe). Podpreti namerava delo s krajšim delovnim
časom tako, da bo vzpostavilo sistem štetja uslužbencev, da se
ekipam in senatom izplača nadomestilo za izgubo ekvivalenta
polnega delovnega časa zaradi dela s krajšim delovnim časom in
vseh podaljšanih odsotnosti uslužbencev (npr. porodniški
dopust, dopust iz osebnih razlogov, daljša bolniška odsotnost in
premestitev na drugo funkcijo). To izgubo bo Sodišče
nadomestilo najbolj prizadetim oddelkom.
Poleg tega bo Sodišče spodbujalo zdravo ravnovesje med
poklicnim in zasebnim življenjem, pri čemer se spodbuja
kulturna in organizacijska osredotočenost na rezultate in ne na
število ur dela in fizične prisotnosti, hibridne ekipe pa lahko
uspešno delujejo v prožnem okolju. Sodišče je v celotni prvi
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polovici leta 2021 izvedlo kampanjo o pravici do odklopa ter
usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, s čimer bo
nadaljevalo tudi v prihodnje.

21. se pridružuje pripombam Računskega sodišča glede visokih življenjskih
stroškov v Luksemburgu kot enega glavnih dejavnikov, ki povzročajo
težave pri zaposlovanju in zadržanju osebja; znova izraža zaskrbljenost
zaradi vse večje težave, ki jo predstavlja razlika v kupni moči javnih
uslužbencev Unije, napotenih v Luksemburg;

–

Stavbe, varnost
22. pozdravlja prenovo stavbe K2, med katero bodo izboljšane tehnična
oprema in napeljave, pri čemer bodo upoštevane tudi nove okoljske
zahteve, sedanji arhiv, ki zaradi digitalizacije ni več potreben, pa bo
spremenjen v skupne pisarniške in sprostitvene prostore, kot so sejne in
videokonferenčne sobe ter čajne kuhinje;

–
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23. pozdravlja, da je Računsko sodišče leta 2017 izvedlo predhodno študijo
in da je rezultate upoštevalo pri aktualnem projektu prenove; ugotavlja,
da je obdržalo individualne pisarne in da ima le nekaj skupnih pisarniških
–
prostorov; pozdravlja, da so bili organizirani posebni sestanki, na katerih je
bil projekt predstavljen uslužbencem, ki so prenovo v glavnem pozitivno
sprejeli;
24. pozdravlja tudi izboljšave varnostnega perimetra, zlasti postavitev
dodatnih ograj, nove pregrade na parkirišču in ključavnico na vhodu v
parkirišče stavbe K3, ki naj bi bile dokončane leta 2020; ugotavlja, da je
Računsko sodišče v letu 2019 poleg običajnih izdatkov, na primer za redno
kontrolo objektov, v fizično varovanje vložilo dodatnih 123 000 EUR;

–

25. je seznanjen z ukrepi, sprejetimi v zvezi z varnostjo osebja, kot so krizni
načrt za obvladovanje velikih nesreč, notranji postopek v primeru
morebitne jedrske nesreče in sporazum o ravni storitve z Evropsko službo –
za zunanje delovanje, da bi lahko izkoristili njene nasvete v zvezi z misijami
v države z visoko in kritično stopnjo ogroženosti;
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Okolje
26. ugotavlja, da je bila konec leta 2019 opravljena zunanja revizija
sistema za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) in da je Računsko sodišče
lahko podaljšalo svoj certifikat EMAS za obdobje 2020–2022 ter sprejelo
nov akcijski načrt za soočanje z izrednimi podnebnimi razmerami;
ugotavlja, da Računsko sodišče na svojem spletnem mestu vsako leto
objavlja bilanco izpustov CO2, da bi lahko spremljajo svoje ukrepe za
zmanjšanje ogljičnega odtisa v sklopu širšega projekta EMAS in uresničilo
cilj iz strategije za rast Evropa 2020 v zvezi s trajnostnim razvojem, ki ga je
leta 2010 potrdil Evropski svet;

–

Digitalizacija, kibernetska varnost
27. pozdravlja, da je Računsko sodišče sredi leta 2018 sprejelo akcijski
načrt za kibernetsko varnost, ki naj bi bil uresničen v roku treh let;
ugotavlja, da so bili v letu 2019 doseženi naslednji cilji: učinkovitejše in
rednejše odpravljanje šibkih točk v programski opremi, preprečevanje
nedovoljenega dostopa do storitev v oblaku, pregled upravljanja
informacijske varnosti in izboljšanje zmogljivosti za varnostno spremljanje;
pozdravlja tečaje za ozaveščanje o kibernetski varnosti, namenjene
zaposlenim na Računskem sodišču; ugotavlja, da Računsko sodišče
uporablja tudi storitve in infrastrukturo za kibernetsko varnost, ki jih daje
na voljo skupina za odzivanje na računalniške grožnje za institucije, organe
in agencije EU;

–
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28. pozdravlja ustanovitev digitalnega usmerjevalnega odbora, katerega
cilj je doseči napredek pri digitalni preobrazbi revizije v okviru pobude,
imenovane „revizija Evropskega računskega sodišča postaja digitalna”;
ugotavlja, da je v letu 2019 služba ECA Lab, interdisciplinarni inovacijski
laboratorij Računskega sodišča, ki se osredotoča na digitalno preobrazbo
revizij z uporabo podatkov in tehnologije, podprl deset revizijskih nalog,
vključno s pilotnim projektom o uporabi velepodatkov za revizijo
smotrnosti poslovanja; poziva Računsko sodišče, naj Parlamentu poroča o
ovirah, na katere se naleti, ko se od institucij Unije zahtevajo podatki v
strojno berljivi obliki;
29. pozdravlja, da je bil sklep Računskega sodišča št. 6-2019 o politiki
odprtih podatkov in ponovni uporabi dokumentov objavljen aprila 2019 in
da sistemi IT na Računskem sodišču temeljijo na solidnih arhitekturnih
načelih, po katerih je bila za glavne tehnologije, kupljene z
medinstitucionalnim javnim naročilom, uporabljena analiza stroškov in
koristi; pozdravlja, da se odprtokodne tehnologije na Računskem sodišču
uporabljajo v skladu s temi načeli; spodbuja Računsko sodišče, naj da
prednost odprtokodnim tehnologijam, da bi preprečili vezanost na
ponudnika, ohranili nadzor nad lastnimi tehničnimi sistemi, zagotovili
strožje zaščitne ukrepe za zasebnost in varstvo podatkov uporabnikov ter
povečali varnost in preglednost za javnost;
30. z zadovoljstvom ugotavlja, da je Računsko sodišče leta 2016 oblikovalo
akcijski načrt, ki bo pripravljen za Uredbo (EU)°2016/679 in bo skladen z
navedeno uredbo, takoj ko se bo začela uporabljati za institucije, organe,
urade in agencije Unije; ugotavlja, da so bile odgovornosti za varstvo
podatkov in varnost informacij v letu 2019 preoblikovane, da bi razdelili in
okrepili dodeljena sredstva;

Odgovor Sodišča
Tehnologija in podatki pri revidiranju
Sodišče je v svoji strategiji za obdobje 2021–2025 kot eno
ključnih prioritet navedlo večjo uporabo tehnologije in podatkov
pri revidiranju ter določilo cilje za pospešitev digitalne
preobrazbe svojega revizijskega dela, in sicer bo: (i) „poskušalo
pridobiti varen in enostaven dostop do podatkov revidirancev”;
(ii) „pri svojem delu spodbujalo kulturo in miselnost digitalnega
revidiranja”; (iii) „vlagalo v potrebna znanja in spretnosti vseh
uslužbencev” ter (iv) „uvedlo nova orodja in tehnike za digitalno
revidiranje, primerne za njegovo revizijsko področje, vključno z
avtomatiziranim zbiranjem in analizo podatkov, ter izkoristilo
svojo obstoječo digitalno zmogljivost”.
Za uresničitev teh ciljev je Sodišče sprejelo razvojni načrt v zvezi
z uporabo podatkov in tehnologije pri revidiranju. Načrt je
pripravil usmerjevalni odbor za digitalizacijo, izvedli pa naj bi ga
oddelki Sodišča v naslednjih petih letih. Ena od prioritet v fazi
izvajanja načrta bo preučitev dostopa do podatkov institucij EU
in možnost, da Sodišče podatke pridobi v uporabni obliki. V zvezi
s tem bo Sodišče poročalo o morebitnih težavah pri pridobivanju
strojno berljivih podatkov od institucij.
Ustanovljena je bila nova skupina, katere namen je podpirati
uporabo podatkovnih ved in tehnologije pri revidiranju.
Sestavljena je iz izkušenih strokovnjakov za podatke in revizorjev
za IT ter tesno sodeluje z vsemi revizijskimi senati, da bi se
nadaljevala digitalna preobrazba revizijskega dela na Sodišču.
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31. spodbuja Računsko sodišče, naj upošteva priporočila Evropskega
nadzornika za varstvo podatkov za ponovna pogajanja o
medinstitucionalnem sporazumu o licenciranju in pogodbi o izvajanju, ki
so ju leta 2018 podpisali institucije Unije in podjetje Microsoft, da bi
dosegli digitalno suverenost, preprečili vezanost na ponudnika in
pomanjkanje nadzora ter zagotovili varstvo osebnih podatkov;

Odgovor Sodišča
Informacijski sistemi Sodišča temeljijo na trdnih načelih
arhitekture IT, pri katerih je upoštevan pristop stroškov in koristi
v skladu z osnovnimi tehnologijami, pridobljenimi z javnim
naročanjem na medinstitucionalni ravni. Na podlagi teh meril se
je Sodišče odločilo uporabiti nekaj brezplačne odprtokodne
programske opreme kot ključnih sestavnih delov svojega
portfelja. Kar zadeva Sodišče kot „ponudnika” brezplačne
odprtokodne programske opreme, želi Sodišče poudariti, da je
njegova dejavnost razvoja programske opreme zelo omejena,
saj uporablja načelo „ponovna uporaba pred nakupom, nakup
pred lastno izdelavo”.
Sodišče pozorno spremlja priporočila Evropskega nadzornika za
varstvo podatkov in v celoti podpira prizadevanja institucij EU
(ki jih zastopa Generalni direktorat Evropske Komisije za
informatiko) za prilagoditev sporazuma z Microsoftom
predpisom Evropske unije.

Medinstitucionalno sodelovanje
32. spodbuja Računsko sodišče, naj pri medinstitucionalnem sodelovanju
išče nadaljnje sinergije z drugimi organi Unije in racionalizira poslovanje;
ugotavlja, da Računsko sodišče uporablja orodja in storitve, ki jih ponujajo
druge institucije, oziroma jih deli z njimi, na primer s službo Komisije za
obračun in izplačilo stroškov dela je podpisalo pogodbo o upravljanju
pokojnin, finančnih pravic in plač; ugotavlja, da Računsko sodišče
uporablja orodja IT Komisije na področjih, kot so službena potovanja,
človeški viri, usposabljanje in prevajanje; pozdravlja sodelovanje v skupnih
postopkih javnih naročil z različnimi drugimi institucijami za IT, prevajanje
itd.;

Sporazum o ravni storitev
Sodišče sodeluje v različnih stalnih in ad hoc odborih in delovnih
skupinah, v katerih institucije EU sodelujejo, si izmenjujejo
informacije in najboljše prakse ter, če je to mogoče, razvijajo
skupne rešitve. Ima velik interes za spodbujanje sinergij z
drugimi institucijami EU s podpisom sporazumov o ravni storitev
in namerava izkoristiti vsako priložnost za sodelovanje z drugimi
institucijami in organi EU. Trenutno ima z Evropsko komisijo
sklenjen obsežen sporazum o ravni storitev, ki zajema
zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti,
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pokojnine, izračun in plačilo plač ter upravljanje finančnih pravic
in stroškov službenih potovanj, z drugimi institucijami EU pa za
zagotavljanje medinstitucionalnih aplikacij IT. Sodišče sicer ne
izvede vedno formalne analize stroškov in koristi, vendar meni,
da ti sporazumi zanj prinašajo jasne prednosti. S Komisijo
sodeluje tudi na drugih področjih, npr. pri strokovnem
usposabljanju, ter v sodelovanju z drugimi institucijami
organizira skupne postopke javnih naročil. Sodišče je
pripravljeno izkoristiti še druge možnosti za medinstitucionalno
sodelovanje.

33. je seznanjen, da so stroški zunanjega prevajanja v letu 2019, izračunani
po medinstitucionalni metodologiji, znašali 2.740.366 EUR in da bi skupni
–
stroški za enak obseg dela znašali 4.647.880 EUR, če bi ta besedila
prevedle interne službe;
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34. poziva Računsko sodišče, naj posreduje informacije o morebitnih
izboljšavah pri učinkovitosti upravnih postopkov, kar je bistvenega
pomena glede na naraščajoče delovne obremenitve; ponovno poudarja,
da so potekajoče reforme potrebne za to, da bo Računsko sodišče dobro
pripravljeno za odzivanje na prihodnje izzive;

Odgovor Sodišča
Učinkovitost dela Sodišča
Sodišče si stalno prizadeva za povečanje učinkovitosti svojega
dela, tako pri delu v zvezi z dajanjem zagotovil kot pri revizijah
smotrnosti poslovanja. Sodišče bo v skladu s svojo strategijo za
obdobje 2021–2025 v zadevnem obdobju pregledalo svojo
metodologijo in prakse, da bi opravilo in prilagodilo svoje delo v
zvezi z dajanjem zagotovil. To bo vključevalo okrepljeno uporabo
podatkov ter orodij in tehnologij IT, za kar kratkoročno vidi
potencial v svojih revizijah zanesljivosti zaključnih računov in
revizijah pravilnosti prihodkov in upravnih odhodkov.
Sodišče izkoristi vsako priložnost, da racionalizira svoje
postopke, izboljša svojo učinkovitost in svoji osnovni dejavnosti
nameni čim več virov. Zadnji primer tega so prizadevanja
Sodišča, da zmanjša prevajalsko in z revizijo prevodov povezano
delo svojega direktorata za jezikovne zadeve in redakcijo. To želi
doseči z zmanjšanjem z revizijo prevodov povezanega dela in
večjo uporabo zunanjega izvajanja, da bi prevajalci lahko bolj
neposredno pomagali revizorjem pri njihovem revizijskem delu,
npr. pri pripravi revizijskih poročil in tolmačenju na sestankih z
revidiranci.
Za pripravo posebnih poročil je bilo v strateškem obdobju
2018–2020 v povprečju potrebnega 15,1 meseca, v obdobju
2013–2017 pa 16,9 meseca. Sodišče si bo še naprej prizadevalo
za skrajšanje povprečnega časa, potrebnega za pripravo
posebnih poročil, ne da bi pri tem ogrozilo kakovost.
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35. poziva Računsko sodišče, naj razmisli o sodelovanju pri registru za
preglednost na podlagi sporazuma o storitvah; je seznanjen z
medinstitucionalnim sodelovanjem med Računskim sodiščem ter drugimi
institucijami in organi Unije prek sporazumov o ravni storitve; želi biti
obveščen, ali je bila pred sklenitvijo posameznega sporazuma opravljena
analiza stroškov in koristi;

Odgovor Sodišča
Evropski parlament, Evropska komisija in Svet so
15. decembra 2020 na politični ravni odobrili medinstitucionalni
sporazum o obveznem registru za preglednost. Novi sporazum
bo nadomestil sporazum iz leta 2014. Ko ga bodo vse tri
institucije sprejele v skladu s svojimi postopki, bo objavljen v
Uradnem listu EU, veljati pa bo začel dvajset dni po objavi.
Sodišče je seznanjeno z možnostjo iz člena 11
medinstitucionalnega sporazuma.

36. pozdravlja upravni dogovor, podpisan leta 2019, ki zagotavlja
strukturiran okvir za sodelovanje med Računskim sodiščem in Evropskim
uradom za boj proti goljufijam (OLAF) ter omogoča pravočasno izmenjavo
informacij v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 (2) in sklepi
Računskega sodišča o notranjih preiskavah; pozdravlja, da je dogovor že
omogočil učinkovitejše sodelovanje med Računskim sodiščem in uradom
OLAF, vzpostavitev stalnih kontaktnih točk, ki omogočajo pogoste
–
izmenjave, ter hitrejše in rednejše povratne informacije o primerih, ki jih je
Računsko sodišče posredovalo uradu OLAF; ugotavlja, da ta dogovor
vsebuje tudi določbe o neoperativnih zadevah, kot je organizacija
usposabljanja in delavnic ter izmenjava zaposlenih; ugotavlja, da je
Računsko sodišče v letu 2019 uradu OLAF poročalo o desetih domnevnih
goljufijah v primerjavi z devetimi primeri iz leta 2018 (osem jih je odkrilo
pri revizijah, dve pa so prijavile tretje strani);
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Upravni sporazum z Evropskim javnim tožilstvom (EJT)
Sodišče in EJT sta se dogovorila o delovnem sporazumu, ki je bil
podpisan septembra 2021, in sta ga sprejela. V njem je
poudarjen skupni interes za doseganje čim večje učinkovitosti v
boju proti goljufijam, korupciji in vsem drugim kaznivim
37. je seznanjen, da sta se Evropsko javno tožilstvo in Računsko sodišče
dejanjem, s katerimi se namerno škodi finančnim interesom EU,
dogovorila, da bosta razpravljala o prihodnjem upravnem sporazumu, ki
ter za preprečevanje podvajanja prizadevanj, kadar je to
bo podlaga za njuno sodelovanje; poziva Računsko sodišče, naj Odbor
mogoče. Dogovorjene so bile zlasti naslednje točke in pogoji:
Parlamenta za proračunski nadzor obvešča o tem; pozdravlja, da je
pravočasno sodelovanje pri prenosu informacij in podatkov,
Računsko sodišče pomagalo pri ustanavljanju službe za notranjo revizijo na
dostopu do njih in njihovi izmenjavi; previdnostni ukrepi
Evropskem javnem tožilstvu;
Sodišča; dostop EJT do prostorov Sodišča za izvajanje preiskav
ter zagotavljanje informacij EJT Sodišču za namene revizije.
Sodelovala bosta tudi pri usposabljanju na področjih skupnega
interesa, med njima pa bo mogoča tudi izmenjava uslužbencev.
Predvidena so tudi redna srečanja med obema stranema.
38. pozdravlja tudi podpis memoranduma o soglasju z Evropsko centralno
banko (ECB) oktobra 2019, saj so v njem opredeljene praktične ureditve za
izmenjavo informacij o nadzornih dejavnostih ECB;

–
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39. ceni sodelovanje Računskega sodišča z vrhovnimi revizijskimi
institucijami držav članic, saj lahko tako spodbuja neodvisne zunanje
revizije v Uniji in državah članicah; je seznanjen, da Računsko sodišče
sodeluje pri delu Mednarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucij
(INTOSAI), Evropske organizacije vrhovnih revizijskih institucij (EUROSAI) in –
evropske regionalne skupine pri INTOSAI, zlasti v delovnih skupinah za
okoljske revizije, informacijske tehnologije in revizije sredstev, dodeljenih
v primeru nesreč in katastrof, pa tudi v projektni skupini za revizijo in
etiko;
40. ugotavlja, da je evropska varuhinja človekovih pravic (v okviru
posvetovanja z vsemi institucijami Unije) Računsko sodišče pozvala, naj
komentira njen osnutek praktičnih priporočil za upravo EU o uporabi
uradnih jezikov EU pri komuniciranju z javnostjo (zadeva SI/98/2018/DDJ),
Računsko sodišče pa je odvrnilo, da je obstoječa politika že ustrezna;
zahteva, da se v ta proces vključijo nacionalni znakovni jeziki;

Uporaba nacionalnih znakovnih jezikov
Sodišče bo analiziralo izvedljivost vključitve nacionalnih
znakovnih jezikov.

41. poudarja, da si Računsko sodišče prizadeva nadalje izboljšati
komunikacijo z deležniki, mediji in splošno javnostjo; se zaveda, da je
Računsko sodišče po evropskih volitvah leta 2019 vzpostavilo portal
publikacij, na katerem so vsem poslancem Parlamenta na voljo pomembna –
dejstva in zneski; pozdravlja, da je ta portal zdaj na voljo tudi javnosti prek
spletnega mesta Računskega sodišča in da je na njem mogoče hitro in
preprosto iskati poročila in publikacije; je zadovoljen, da se spletno mesto
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Računskega sodišča trenutno prenavlja, da bodo njegovi izdelki in delo še
dostopnejši in da jih bo lažje spremljati;

Odgovor Sodišča

42. pozdravlja, da Računsko sodišče opaža veliko povečanje zanimanja
medijev, pri čemer se zlasti pogosto poroča o njegovih posebnih poročilih;

–

Interno upravljanje, notranje kontrole in uspešnost
43. priznava, da Računsko sodišče uporablja niz ključnih kazalnikov
uspešnosti za spremljanje doseženega napredka; z zadovoljstvom
ugotavlja, da je z analizo odkrilo, da je bilo 96 % priporočil iz letnega
poročila za leto 2015 in 94 % priporočil iz posebnih poročil iz leta 2015
izvedenih v celoti, večinoma ali deloma; je seznanjen, da je Računsko
sodišče izdalo šest letnih poročil, 36 posebnih poročil, tri mnenja, 18
napovednikov revizij in štiri druge publikacije, kar je le nekaj primerov od
skupno 67 publikacij, ki jih je objavilo leta 2019; ugotavlja, da je bilo
leta 2019 približno 52 % revizijskih virov Računskega sodišča uporabljenih
za njegovo delo v zvezi z izjavo o zanesljivosti ter za finančne revizije
agencij in drugih organov Unije; poziva ga, naj poroča o učinku in
zadovoljstvu glede svojih posebnih poročil in drugih produktov ter o
izbranih revizijskih temah;

Merjenje dodane vrednosti dela Sodišča
Sodišče ocenjuje verjetni učinek in koristnost svojega dela, kot
ju dojemajo bralci njegovih poročil v Evropskem parlamentu,
Svetu, Komisiji, agencijah EU, stalnih predstavništvih držav
članic, agencijah in VRI držav članic, nevladnih organizacijah,
akademskih ustanovah, medijih in od drugod. Sodišče od
leta 2018 izvaja anonimizirane elektronske ankete, v katerih
bralce svojih poročil prosi za povratne informacijam o nekaterih
izmed njih. V okviru teh anket lahko bralci zagotovijo povratne
informacije o kakovosti poročil in dajo splošne predloge v zvezi z
delom Sodišča. Sodišče te informacije objavlja v posebnem
razdelku svojih letnih poročil o dejavnostih. Leta 2020 so se 84 %
sodelujočih v anketah Sodišča njegove publikacije zdele koristne
(88 % leta 2019), 75 % pa jih je menilo, da bodo imela poročila
Sodišča učinek (81 % leta 2019). Po sprejetju strategije za
obdobje 2021–2025 bo Sodišče pregledalo in po potrebi
posodobilo svoje ukrepe za ocenjevanje smotrnosti poslovanja.
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Odgovor Sodišča

44. poziva Računsko sodišče, naj preuči možnosti, da bi se v okviru
razrešnice posredovalo več informacij o upravnih odhodkih drugih
institucij; ponavlja, da je za splošni revizijski pristop Računskega sodišča
potrebno nadaljnje revizijsko delo in bolj ciljno usmerjeno ocenjevanje;
ponovno poziva k bolj ciljno usmerjenemu pregledu upravnih odhodkov in
podpornih dejavnosti drugih institucij Unije, zlasti v zvezi s temami, ki
postajajo vse pomembnejše ali celo kritične;

Revizija razdelka 5 večletnega finančnega okvira „Uprava”
temelji na revizijski metodologiji Sodišča za izjavo o zanesljivosti
in mu omogoča, da pripravi specifično oceno. Sodišče že več let
redno poroča, da je to področje z nizkim tveganjem s stopnjami
napak pod pragom pomembnosti. Revizijsko delo Sodišča v
letu 2019 je vključevalo pregled nadzornih in kontrolnih
sistemov v izbranih organih EU ter povečanje števila pogodbenih
uslužbencev.
Sodišče si bo v skladu s svojo strategijo za obdobje 2021–2025
prizadevalo dopolniti kvantitativne informacije v svojem letnem
poročilu s kvalitativnimi elementi, ki bodo temeljili na rezultatih
dela v zvezi s specifičnimi sistemi in skladnostjo. Pristop Sodišča
za načrtovanje programov vključuje skrbno izbiro revizij ob
upoštevanju strateških ciljev Sodišča, ugotovljenih tveganj in
stališč deležnikov (vključno s stališči konference predsednikov
odborov EP) Sodišče stori vse, kar je v njegovi moči, da z
razpoložljivimi viri izbere ustrezne revizijske teme.
Trenutno preučuje svoj pristop k reviziji v zvezi z izjavo o
zanesljivosti, vendar ugotavlja, da bi bilo za oceno stopenj napak
za dodatna področja odhodkov potrebno znatno povečanje
virov.
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Odgovor Sodišča
Učinkovitost dela Sodišča
Sodišče si stalno prizadeva za povečanje učinkovitosti svojega
dela, tako pri delu v zvezi z dajanjem zagotovil kot pri revizijah
smotrnosti poslovanja. Sodišče bo v skladu s svojo strategijo za
obdobje 2021–2025 v zadevnem obdobju pregledalo svojo
metodologijo in prakse, da bi opravilo in prilagodilo svoje delo v
zvezi z dajanjem zagotovil. To bo vključevalo okrepljeno uporabo
podatkov ter orodij in tehnologij IT, za kar kratkoročno vidi
potencial v svojih revizijah zanesljivosti zaključnih računov in
revizijah pravilnosti prihodkov in upravnih odhodkov.

45. pozdravlja prizadevanja Računskega sodišča, da v skladu s finančno
uredbo pripravlja posebna poročila na splošno v roku 13 mesecev, pri
čemer ugotavlja, da je bilo za pripravo posebnih poročil v povprečje še
vedno potrebnega več časa kot 13 mesecev;

Sodišče izkoristi vsako priložnost, da racionalizira svoje
postopke, izboljša svojo učinkovitost in svoji osnovni dejavnosti
nameni čim več virov. Zadnji primer tega so prizadevanja
Sodišča, da zmanjša prevajalsko in z revizijo prevodov povezano
delo svojega direktorata za jezikovne zadeve in redakcijo. To želi
doseči z zmanjšanjem z revizijo prevodov povezanega dela in
večjo uporabo zunanjega izvajanja, da bi prevajalci lahko bolj
neposredno pomagali revizorjem pri njihovem revizijskem delu,
npr. pri pripravi revizijskih poročil in tolmačenju na sestankih z
revidiranci.
Za pripravo posebnih poročil je bilo v strateškem obdobju
2018–2020 v povprečju potrebnega 15,1 meseca, v obdobju
2013–2017 pa 16,9 meseca. Sodišče si bo še naprej prizadevalo
za skrajšanje povprečnega časa, potrebnega za pripravo
posebnih poročil, ne da bi pri tem ogrozilo kakovost.
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46. pozdravlja notranjo revizijo izdatkov za službena potovanja članov in
visokih uradnikov, reprezentančnih stroškov članov in uporabe voznega
parka Računskega sodišča, katere namen je bil preveriti zanesljivost
njegovega sistema upravljanja in kontrol, ki se uporablja za člane in visoke
uradnike; ugotavlja, da je bila velika večina naključno izbranih operacij, ki
jih je pregledala služba za notranjo revizijo, skladna s pravili in postopki,
veljavnimi na Računskem sodišču;

Odgovor Sodišča

–

47. ugotavlja, da je generalni pravobranilec Sodišča Evropske unije v
sklepnem predlogu z dne 17. decembra 2020 (3) navedel, da je en zadevni
član kršil kodeks ravnanja za člane Računskega sodišča, saj je v okviru
dejavnosti, ki niso bile povezane z njegovimi nalogami, zlorabil pravice in
privilegije, povezane z njegovim položajem, ni upravičil odsotnosti in ni
–
prijavil zunanjih dejavnosti, nepooblaščeno je posredoval zaupne
informacije ter se znašel v nasprotjih interesov; pozdravlja, da je Računsko
sodišče pozvalo urad OLAF, naj opravi preiskavo, zadevo predložilo Sodišču
Evropske unije in se je zavezalo spoštovanju priporočenih sankcij, da bi
izterjalo vse izgube za proračun Unije;

57
Ugotovitve v zvezi z razrešnico EP za leto 2019

Odgovor Sodišča

48. ugotavlja, da je revizija pokazala, da je bil primer zadevnega člana, ki
ga je preiskoval urad OLAF, osamljen; ugotavlja, da je bilo v poročilu sicer
ugotovljeno, da imajo sistemi upravljanja in kontrole na Računskem
sodišču določene pomanjkljivosti, ki pa so bile odtlej uspešno odpravljene,
tako da so v splošnem trenutni upravljavski in kontrolni postopki zanesljivi; –
se zaveda, da je služba za notranjo revizijo priporočila dala zato, da bi se
sistem upravljanja in kontrole še dodatno izboljšal, da je bilo revizijsko
poročilo strogo zaupno in da so ga prejeli vsi člani in generalni sekretar
Računskega sodišča;

49. je seznanjen s sklepnimi predlogi generalnega pravobranilca z dne
17. decembra 2020, v katerih je jasno navedel, da so bile obveznosti, ki
izhajajo iz položaja člana Računskega sodišča, kršene, in priporoča
sankcijo, ki ustreza odvzemu dveh tretjin pokojninskih pravic zadevnega
člana in s tem povezanih ugodnosti od dneva izdaje sodbe v obravnavani
zadevi;

–
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50. ugotavlja, da so bile zaključene vse revizijske naloge iz letnega
delovnega programa službe za notranjo revizijo za leto 2019, razen treh, ki
so se nadaljevale še v letu 2020: sporazum o storitvah z uradom za
vodenje in plačevanje posameznih pravic, revizija modela za vodenje
pogodb o stavbah/objektih in nejezikovno usposabljanje; ugotavlja, da je
služba za notranjo revizijo leta 2019 zaključila še dve preostali nalogi iz
letnega delovnega programa za leto 2018; ugotavlja, da je potrdila
strateški pomen horizontalnega odbora, odgovornega za preglede za
zagotavljanje kakovosti na Računskem sodišču v zvezi z revizijskimi
politikami, standardi in metodologijami; pozdravlja, da se izvaja
priporočilo službe za notranjo revizijo glede razvoja ureditev za
zagotavljanje kakovosti;
51. je seznanjen, da je služba za notranjo revizijo pregledala osnutek
sklepa o okviru notranje kontrole Računskega sodišča za leto 2019;
ugotavlja, da je predlagala, da se v ta osnutek vključi dodatna določba, ki
odredbodajalcem na podlagi prenosa jasno nalaga, naj v letu 2019
upoštevajo načela in značilnosti notranje kontrole ter vsaj enkrat letno
opravijo splošno oceno izvajanja in delovanja celotnega okvira notranje
kontrole, to pa naj prvič storijo najpozneje za letna poročila o dejavnostih
za leto 2020;

Odgovor Sodišča

–

–
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Odgovor Sodišča

52. pozdravlja ugotovitev službe za notranjo revizijo, da so bile v splošnem
za večino najbolj tveganih delovnih področij direktoratov v generalnem
sekretariatu opravljene zanesljive naknadne kontrole, ki so temeljile na
registru tveganj in operativnih ciljih; ceni, da je zlasti glede na pretekle
težave, ki jih je odkril urad OLAF med preiskavo zadevnega člana
Računskega sodišča, prejemal informacije in da služba za notranjo revizijo
ni naletela na nepravilnosti, ki bi lahko resno ogrozile splošno zanesljivost
sistema notranjih kontrol, ki ga je za zagotavljanje zakonitosti in pravilnosti
finančnih transakcij v letu 2019 uvedel odredbodajalec na podlagi prenosa
pooblastil; prejemanje tovrstnih informacij bi cenil tudi v prihodnje;

Služba za notranjo revizijo bo te informacije še naprej vsako leto
zagotavljala proračunskima organoma v letnem poročilu Sodišča
o delu njegove službe za notranjo revizijo, namenjenem
organoma za podelitev razrešnice.

53. podpira trenutno strategijo Računskega sodišča, da je treba povečati
dodano vrednost izjav o zanesljivosti, se bolj osredotočiti na smotrnost
ukrepov Unije in posredovati jasna sporočila občinstvu; ugotavlja, da je
skupina štirih vrhovnih revizijskih institucij iz Estonije, Nizozemske, Danske
in ZDA leta 2019 opravila strokovni pregled strategije Računskega sodišča;
ugotavlja, da je bilo njeno poročilo objavljeno marca 2020 in da bo
pomembno prispevalo k pripravi naslednje strategije;

–
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Preglednost
54. ugotavlja, da člani lahko uporabljajo službena vozila pri opravljanju
svojih uradnih dolžnosti; ugotavlja, da uporaba službenih vozil za druga
potovanja ne sodi k opravljanju uradnih dolžnosti in da so se s
1. januarjem 2017 odobreni stroški in kilometri za uporabo službenih vozil
močno zmanjšali; poudarja nova pravila o uporabi službenih vozil in
šoferjev, da se zagotovi, da bodo potovanja članov povezana samo z
–
opravljanjem njihovih nalog; ponovno poudarja svoje mnenje, da se
službena vozila ne bi smela uporabljati za zasebne potrebe, saj lahko ta
praksa škodi ugledu Računskega sodišča in na splošno ugledu institucij
Unije; ugotavlja, da so 1. januarja 2020 začela veljati nova pravila, ki
uvajajo mesečni prispevek v višini 100 EUR za neuradno uporabo službenih
vozil, člani in generalni sekretar pa morajo kriti tudi nekatere druge
stroške;

Odgovor Sodišča

61

55. obžaluje, da je Računsko sodišče v zvezi z odstavkom 18 resolucije o
razrešnici za leto 2018 o potrebi po registru dopustov za člane Računskega
sodišča izvedlo le zelo malo nadaljnjih ukrepov; ugotavlja, da bo Računsko
sodišče razmislilo o izvedbi primerjalne analize pravil in najboljših praks, ki
obstajajo v drugih institucijah Unije v zvezi s prisotnostjo in odsotnostjo
nosilcev visokih javnih funkcij Unije, kot je opredeljeno v Uredbi (EU)
2016/300 (4); opozarja, da je Parlament jasno pozval Računsko sodišče,
naj vzpostavi postopke za vodenje registra letnega dopusta, bolniškega
dopusta in odsotnosti z dela iz drugih razlogov za svoje člane, da se
zagotovi učinkovita evidenca vseh dopustov; poudarja, da bi utegnila
sedanja praksa omajati zaupanje državljanov in institucij Unije v Računsko
sodišče;

Register dopustov
Člani Sodišča, tako kot drugi nosilci visokih funkcij EU na
enakovrednih položajih v drugih institucijah EU, nimajo pravice
do letnega dopusta. Niso niti v delovnem razmerju s svojo
institucijo niti uradniki v skladu s kadrovskimi predpisi. To je bilo
potrjeno s primerjalnim pregledom praks drugih institucij v
letu 2021, zlasti tistih, katerih člani so zajeti v Uredbi Sveta
(EU) 2016/300.
Vendar se morajo člani Sodišča posvetiti izpolnjevanju svojega
mandata (člen 10 Etičnega kodeksa za člane in nekdanje člane
Sodišča („Predanost in lojalnost”), UL L 30/10 z dne
28. januarja 2021) in morajo v skladu s Pogodbama služiti Uniji.
Ta dolžnost predanosti vključuje obveznost udeležbe na
nekaterih sestankih. Sodišče je v svojih internih pravilih določilo
postopek, v skladu s katerim mora član, ki predseduje zasedanju
Sodišča, senata ali odbora, zabeležiti prisotnost in odsotnost
članov. Odsotni člani so lahko upravičeni na podlagi ustrezno
utemeljene pisne prošnje iz specifičnih razlogov: bolezni, resnih
družinskih razmer, višje sile ali službenega potovanja.
Sekretariat Sodišča vodi register s temi informacijami in vsemi
dokazili.
Sodišče redno beleži prisotnost članov na zasedanjih Sodišča,
upravnega odbora in senatov. Informacije o tem so bile prvič
navedene v letnem poročilu Sodišča o dejavnostih za leto 2020
(str. 49). Sodišče bo v prihodnjih letih še naprej zagotavljalo
takšne informacije o prisotnosti članov. Kot je razvidno iz
navedenih informacij, zaradi visoke stopnje udeležbe ni bilo
težav v zvezi s sklepčnostjo.
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56. ugotavlja, da sekretariat Računskega sodišča vodi register navzočnosti,
saj so se člani obvezani udeleževati vseh sej Računskega sodišča, senatov
in upravnega odbora, ki mu pripadajo; ugotavlja, da je iz tega registra
razvidna navzočnost in odsotnost članov, pa tudi to, kdaj je odsotnost po
mnenju predsednika Sodišča upravičena; ugotavlja, da je register
navzočnosti predviden v izvedbenih pravilih za poslovnik Računskega
sodišča;

Odgovor Sodišča

–

Zadeve v zvezi z nadlegovanjem
Pravna služba je leta 2019 zabeležila tri pritožbe v zvezi z
Nasprotja interesov, nadlegovanje, prijavljanje nepravilnosti
domnevnim nadlegovanjem. V dveh zadevah se je organ za
57. poziva Računsko sodišče, naj posreduje informacije o izidu treh pritožb imenovanja odločil začeti upravno preiskavo. Obe zadevi sta bili
o nadlegovanju, ki so bile vložene in raziskane v letu 2019; ugotavlja, da so preiskani v skladu s Sklepom Sodišča št. 99-2007 o splošnih
bile obravnavane v skladu s postopki, določenimi v politiki za ohranjanje
izvedbenih pravilih za opravljanje upravnih preiskav. Ena zadeva
zadovoljivega delovnega okolja ter boj proti psihološkemu in spolnemu
je bila zaključena brez disciplinskih ukrepov, saj ni bilo zadostnih
nadlegovanju; kar zadeva odhodke priznava, da so preiskave teh primerov dokazov o domnevnem nadlegovanju. V drugi zadevi pa je organ
potekale interno in da zato niso nastali dodatni stroški; pozdravlja namero, za imenovanja ugotovil, da je prišlo do neprimernega vedenja,
da se politika Računskega sodišča o zaščiti zaposlenih pred nadlegovanjem zato je bilo uporabljeno nazadovanje v stopnji. V tretji zadevi je
oceni vsake tri leta in da naj bi bilo to narejeno leta 2020;
odbor za etiko izdal mnenje, na podlagi katerega je bil primer
zaključen brez nadaljnjega ukrepanja. Sedanji notranji pravni
okvir Sodišča v zvezi z nadlegovanjem se trenutno revidira.
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58. poudarja, da sta vrhovni revizijski instituciji Poljske in Hrvaške opravili
pomemben strokovni pregled etičnega okvira Računskega sodišča; je
seznanjen z njuno ugotovitvijo, da bi lahko Računsko sodišče sistem
etičnih kontrol še izboljšalo z obširnejšo oceno etičnih tveganj, z
doslednejšimi in jasnejšimi pravili o etiki ter z boljšim obveščanjem in
komunikacijo;

Odgovor Sodišča
Etični okvir
Sodišče je velik del priporočil vrhovnih revizijskih institucij, s
katerimi sodeluje, upoštevalo že pri posodobitvi etičnega
kodeksa in etičnega okvira za člane ter pooblastil in sestave
skupine svetovalcev za etiko. Trenutno pripravlja posodobitev
etičnega okvira za vse uslužbence, ki bo vključevala celovito
oceno tveganj, povezanih z etiko.
Poleg tega je revizija etičnega okvira Sodišča ena od potencialno
najpomembnejših za leto 2023. Novi etični okvir je prednostna
naloga, vendar je bila posodobitev okvira odložena do leta 2022,
da bi ga bilo mogoče revidirati leta 2023.
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59. se strinja s sklepi iz strokovnega pregleda, da je treba začeti izjave o
interesih redno posodabljati, saj se bo tako povečala njihova zanesljivost;
ponovno izraža zaskrbljenost, ker so izjave o interesih samodeklarativne
narave, v skladu s sedanjim pravnim okvirom pa niti Računsko sodišče niti
njegov odbor za etiko nimata preiskovalnih pooblastil, da bi lahko
zagotovila, da so navedeni podatki točni in izčrpni; poziva Računsko
sodišče, naj zagotovi, da bodo člani namesto izjav o odsotnosti nasprotja
interesov predložili izjave o interesih; poudarja, da je treba okrepiti
sedanje postopke, vključno s postopki odbora za etiko, da bi preprečili
pojav nasprotij interesov; se strinja, da bi moral imeti odbor za etiko
odločilno vlogo v tem smislu, da lahko predsednik in člani Sodišča prosijo
za njegovo mnenje o vseh vprašanjih, povezanih z etiko, in za razlago
kodeksa ravnanja; ugotavlja pa tudi, da je bila temu odboru zaupana
odobritev morebitnih zunanjih dejavnosti članov, tudi nekdanjih članov, ki
nameravajo opravljati dejavnost v prvih dveh letih po preteku mandata,
vendar to samo po sebi ne more veljati za učinkovit instrument za
zagotavljanje odsotnosti nasprotij interesov, kot je bilo poudarjeno že v
lanskoletni resoluciji o razrešnici; pozdravlja sprejetje revidiranega
kodeksa ravnanja za člane in nekdanje člane Računskega sodišča (5), zlasti
da se v izjavah o interesih zahteva več informacij in da se je okrepila vloga
odbora za etiko; ugotavlja, da bo Računsko sodišče objavilo letno poročilo
o uporabi kodeksa ravnanja; ugotavlja tudi, da Računsko sodišče trenutno
pregleduje etični okvir v zvezi s svojim osebjem.

Odgovor Sodišča

Izjave
V skladu s posodobljenim Etičnim kodeksom za člane in
nekdanje člane Sodišča (januar 2021) morajo člani Sodišča
predložiti „izjavo o interesih”, ki jo je po novem treba predložiti
vsako leto, v nekaterih posebnih primerih pa še pogosteje, na
primer ob znatnih spremembah informacij, o katerih je treba
predložiti izjavo. Za svoje izjave so odgovorni člani, objavijo pa
jih na spletišču Sodišča.
Po novem je v členu 19(7) etičnega kodeksa določeno, da
Sodišče vsako leto sprejme poročilo o izvajanju etičnega
kodeksa, vključno z delom odbora za etiko. To poročilo se objavi
na spletišču Sodišča.
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Izjava odredbodajalca na podlagi
prenosa pooblastil
87 Podpisani generalni sekretar Evropskega računskega sodišča v svoji funkciji

odredbodajalca na podlagi prenosa pooblastil izjavljam:
o

da so informacije v tem poročilu resnične in točne ter

o

da imam sprejemljivo zagotovilo:
—

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

—

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

—

da so stroški in koristi kontrol sorazmerni.

88 To zagotovilo temelji na moji presoji in na informacijah, ki jih imam, kot so

poročila in izjave odredbodajalcev na podlagi nadaljnjega prenosa pooblastil, poročila
notranjega revizorja in poročila zunanjega revizorja za predhodna proračunska leta.

89 Potrjujem, da ne vem za nobeno zadevo, ki ni omenjena v tem poročilu, ki pa bi
lahko škodila instituciji.

V Luxembourgu, 24. marca 2022

Zacharias Kolias
Generalni sekretar
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Priloga
Priloga I – Poročilo o upravljanju proračuna in finančnem
poslovodenju za leto 2021
Za dostop do dokumenta kliknite tukaj.
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