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Seznam agencij in drugih organov EU, 
zajetih v to poročilo  

Kratica Polno ime  Kratica Polno ime 

ACER 
Agencija Evropske unije za 
sodelovanje energetskih 
regulatorjev 

 

EMCDDA 
Evropski center za 
spremljanje drog in 
zasvojenosti z drogami 

Urad BEREC 
Agencija za podporo Organu 
evropskih regulatorjev za 
elektronske komunikacije 

 

EMSA Evropska agencija za 
pomorsko varnost 

CdT Prevajalski center za organe 
Evropske unije 

 

ENISA Agencija Evropske unije za 
kibernetsko varnost 

Cedefop Evropski center za razvoj 
poklicnega usposabljanja 

 

EJT Evropsko javno tožilstvo 

CEPOL 

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

ERA Agencija Evropske unije za 
železnice 

Chafea 
Izvajalska agencija za 
potrošnike, zdravje, 
kmetijstvo in hrano  

ERCEA 
Izvajalska agencija 
Evropskega raziskovalnega 
sveta 

CPVO Urad Skupnosti za rastlinske 
sorte  

ESA Agencija za oskrbo 
Euratom 

EACEA 
Izvajalska agencija za 
izobraževanje, avdiovizualno 
področje in kulturo  

ESMA Evropski organ za 
vrednostne papirje in trge 

EASA Agencija Evropske unije za 
varnost v letalstvu  

ETF Evropska fundacija za 
usposabljanje 

EASME Izvajalska agencija za mala in 
srednja podjetja 

 

EUIPO Urad Evropske unije za 
intelektualno lastnino 
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Kratica Polno ime  Kratica Polno ime 

EASO Evropski azilni podporni urad 

 

eu-LISA 

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

EBA Evropski bančni organ 

 

EU-OSHA Evropska agencija za 
varnost in zdravje pri delu 

ECDC 
Evropski center za 
preprečevanje in 
obvladovanje bolezni 

 

Eurofound 
Evropska fundacija za 
izboljšanje življenjskih in 
delovnih razmer 

ECHA Evropska agencija za 
kemikalije 

 

Eurojust 
Agencija Evropske unije za 
pravosodno sodelovanje v 
kazenskih zadevah 

EEA Evropska agencija za okolje 

 

Europol 

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

EFCA Evropska agencija za nadzor 
ribištva 

 

FRA Agencija Evropske unije za 
temeljne pravice 

EFSA Evropska agencija za varnost 
hrane 

 

Frontex Evropska agencija za mejno 
in obalno stražo 

EIGE Evropski inštitut za enakost 
spolov 

 

GSA 
Agencija za evropski 
globalni satelitski 
navigacijski sistem 

EIOPA 
Evropski organ za 
zavarovanja in poklicne 
pokojnine  

HADEA 
Evropska izvajalska 
agencija za zdravje in 
digitalno tehnologijo 

EIT Evropski inštitut za inovacije 
in tehnologijo 

 

INEA Izvajalska agencija za 
inovacije in omrežja 

ELA Evropski organ za delo 

 

REA Izvajalska agencija za 
raziskave 

EMA Evropska agencija za zdravila 
 

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

1.2. V okviru teh pooblastil Sodišče letno preučuje zaključne račune in z njimi povezane 
prihodke in plačila za institucije, agencije ter druge organe EU3. 

1.3. V tem poročilu so predstavljeni rezultati letne revizije agencij in drugih organov EU 
(skupaj imenovanih agencije) za proračunsko leto 2020 ter dodatni rezultati revizij, ki se 
nanašajo na agencije in so bili ugotovljeni pri drugih nalogah, kot so posebne revizije ali 
mnenja. Poročilo ima naslednjo strukturo: 

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

o v poglavju 2 so predstavljeni splošni rezultati letne revizije Sodišča ter navedeni drugi 
rezultati revizij in mnenj, ki se nanašajo na agencije, 

o v poglavju 3 so za vsako od 41 agencij navedeni izjava o zanesljivosti, mnenja in opažanja 
Sodišča o zanesljivosti zaključnih računov agencij ter zakonitosti in pravilnosti z izkazi 
povezanih prihodkov in plačil, pa tudi vse zadeve in opažanja, zaradi katerih ta mnenja 
niso vprašljiva. 

1.4. Na splošno so bili z revizijo agencij za proračunsko leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, potrjeni pozitivni rezultati, o katerih je Sodišče poročalo že v prejšnjih 
letih. Z izjavami o zanesljivosti, izdanimi za vsako posamezno agencijo, je Sodišče dalo:  

o revizijska mnenja brez pridržkov o zanesljivosti zaključnih računov za vse agencije, 

o revizijska mnenja brez pridržkov o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih z 
zaključnimi računi, za vse agencije,  

                                                             
1 Členi 285 do 287 (UL C 326, 26.10.2012, str. 169–171). 

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

3 Treh agencij, ki delujejo na področju obrambe (Evropska obrambna agencija, Inštitut 
Evropske unije za varnostne študije in Satelitski center Evropske unije), ki se financirajo s 
prispevki držav članic, ne revidira Sodišče, temveč drugi neodvisni zunanji revizorji. 

http://www.eca.europa.eu/
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o revizijska mnenja brez pridržkov o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnimi 
računi agencij, za vse agencije razen za ACER, eu-LISA in ENISA, za katere je Sodišče dalo 
mnenje s pridržkom. 

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

Različne vrste agencij pomagajo EU pri oblikovanju in izvajanju 
politik EU 

1.6. Agencije EU so ločeni pravni subjekti, ustanovljeni z akti sekundarne zakonodaje zaradi 
izvajanja specifičnih tehničnih, znanstvenih ali upravljavskih nalog, ki institucijam EU pomagajo 
pri snovanju in izvajanju politik. Sedeži agencij, ki imajo pomemben vpliv na področjih, ki so 
ključna za vsakodnevno življenje evropskih državljanov, kot so zdravje, varnost, zaščita, 
svoboda in pravosodje, so v različnih državah članicah. V tem poročilu se za poimenovanje 
agencij uporabljajo kratice njihovih celotnih imen, ki so navedene na seznamu na začetku 
poročila. 

1.7. Obstajajo tri vrste agencij EU: decentralizirane agencije, izvajalske agencije Evropske 
komisije in drugi organi. Razlike med njimi so opisane v nadaljevanju.  

1.8. Število agencij se je z leti povečalo. Ob koncu leta 2020 jih je bilo 43, kot je prikazano 
na sliki 1.1. V to sliko je vključena najnovejša agencija HADEA (Evropska izvajalska agencija za 
zdravje in digitalno tehnologijo), ki je bila ustanovljena 1. aprila 20214. Istočasno je Chafea 
nehala obstajati, INEA in EASME pa sta bila preimenovana v CINEA (Evropska izvajalska 
agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje) oz. Eismea (Izvajalska agencija Evropskega sveta 
za inovacije ter za mala in srednja podjetja). 

                                                             
4 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/173 z dne 12. februarja 2021 (UL L 50, 15.2.2021, str. 9). 
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Slika 1.1 – Časovnica ustanovitev in prenehanja agencij ter pregled vse 
večjega števila agencij 

 
* Nekatere agencije so prej delovale kot medvladne organizacije z drugačnim statusom. 

Opomba: leta, navedena na sliki, se nanašajo na leto, v katerem je začel veljati ustanovni akt agencije.  

Vir: Evropsko računsko sodišče 

Decentralizirane agencije

Izvajalske agencije

Drugi organi

ESA

Cedefop, Eurofound

EEA, ETF

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

EASA, EFSA, EMSA, Eurojust
EASME*

ECDC, ENISA, ERA, Frontex, GSA
Cepol, EFCA, Chafea*

ECHA, EIGE, EACEA, INEA*
FRA

ERCEA, REA, EIT
ACER, Urad BEREC, Europol

EASA, EBA, EIOPA, ESMA
eu-LISA

SRB

EJT

ELA

HADEA

3

5

7

11

15
16

21

24
28

29
32

35
39

40

41

42

43

44

1 agencija1958

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

4 33 7

* 1. aprila 2021 je Chafea nehala obstajati, INEA je postala CINEA, EASME pa Eismea
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1.9. Vse izvajalske agencije Evropske komisije so v Bruslju. Decentralizirane agencije in 
drugi organi so v različnih državah članicah po vsej EU, kot je ponazorjeno na sliki 1.2. O 
njihovem sedežu odloča Svet ali pa Svet in Evropski parlament skupaj. Za neposredno 
povezavo na izjave o zanesljivosti (revizijsko mnenje) posamezne agencije, kliknite na njeno 
ime na spodnjem diagramu.  

Slika 1.2 – Sedeži agencij po državah članicah 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

Danska 
EEA 

Švedska 
ECDC 

Litva 
EIGE 

Latvija 
Urad BEREC 

Finska 
ECHA 

Estonija 
eu-LISA 

Poljska 
Frontex 

Češka 
GSA 

Avstrija 
FRA 

Slovaška 
ELA 

Madžarska 
CEPOL, 
EIT 

Romunija 
– 

Bolgarija 
– 

Ciper 
– 

Španija 
EFCA, EUIPO, 

EU-OSHA 

Italija 
EFSA, ETF 

Slovenija 
ACER 

Malta 
EASO 

Hrvaška 
– 

Grčija 
Cedefop, 

ENISA 

Nemčija 
EASA, EIOPA 

Nizozemska 
EMA, Eurojust, 

Europol 

Irska 
Eurofound 

Belgija 
EACEA, EASME, 

ERCEA, INEA, 
REA, SRB 

HADEA 

Luksemburg 
CdT, Chafea 

EJT, ESA 

Francija 
CPVO, EBA, 
ERA, ESMA 

Portugalska 
EMCDDA, 

EMSA 
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Decentralizirane agencije obravnavajo specifične potrebe politik 

1.10. 33 decentraliziranih agencij5 ima pomembno vlogo pri pripravi in izvajanju politik 
EU, še zlasti tehničnih, znanstvenih, operativnih ali regulativnih nalog. Njihova vloga je 
obravnavanje specifičnih potreb politik ter krepitev evropskega sodelovanja z združitvijo 
tehničnega in specialističnega znanja iz EU in vlad držav članic. Ustanovljene so bile za 
nedoločen čas, in sicer z uredbami Sveta ali Evropskega parlamenta in Sveta. 

Izvajalske agencije Evropske komisije izvajajo programe EU 

1.11. Šest izvajalskih agencij Evropske komisije6 opravlja izvršilne in operativne naloge v 
zvezi s programi EU. Ustanovljene so za omejeno obdobje. 

Drugi organi imajo posebne naloge 

1.12. Štirje drugi organi so Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT), Evropsko 
javno tožilstvo (EJT), Agencija za oskrbo Euratom (ESA) in Enotni odbor za reševanje (SRB). EIT v 
Budimpešti je neodvisen decentraliziran organ EU, ki združuje znanstvene, poslovne in 
izobraževalne vire za okrepitev inovacijskih zmogljivosti EU z zagotavljanjem financiranja z 
nepovratnimi sredstvi. Ustanovljen je bil za nedoločen čas. EJT je neodvisen organ Unije, ki je 
pristojen za boj proti kaznivim dejanjem v škodo proračuna Unije. Delovati je začel 
1. junija 2021. ESA v Luxembourgu je bila ustanovljena za nedoločen čas, da bi se uporabnikom 
v EU zagotovila redna in pravična oskrba z jedrskimi gorivi v skladu s Pogodbo Euratom. SRB v 
Bruslju je ključni organ enotnega mehanizma za reševanje v evropski bančni uniji. Njegova 
naloga je zagotoviti urejeno reševanje bank, ki propadajo ali bodo verjetno propadle, s čim 
manjšim učinkom na realni sektor in javne finance držav članic EU in drugih držav. 

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

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

6 Chafea je nehala obstajati 1. aprila 2021, EACEA, EASME (od 1. aprila 2021 Eismea), ERCEA, 
INEA (od 1. aprila 2021 CINEA), HADEA (od 1. aprila 2021) in REA. 



15 

 

Agencije se financirajo iz različnih virov in v okviru različnih 
razdelkov večletnega finančnega okvira 

1.13. Skupni proračun vseh agencij (razen SRB) je leta 2020 znašal 3,7 milijarde EUR. To 
pomeni 2,2 % splošnega proračuna EU za leto 2020 (leta 2019: 2,2 %), kot je ponazorjeno na 
sliki 1.3. 

1.14. Proračun SRB je leta 2020 znašal 8,1 milijarde EUR (leta 2019: 7,9 milijarde EUR). 
Sestavljajo ga prispevki kreditnih institucij in nekaterih investicijskih podjetij, namenjeni 
ustanovitvi enotnega sklada za reševanje in financiranju upravnih odhodkov odbora SRB. 

1.15. Proračuni decentraliziranih agencij in drugih organov zajemajo odhodke za 
uslužbence ter upravne odhodke in odhodke iz poslovanja. Izvajalske agencije izvajajo 
programe, ki se financirajo iz proračuna Evropske komisije, njihovi lastni proračuni (leta 2020 
so skupaj znašali približno 273 milijonov EUR) pa pokrivajo samo lastne odhodke za uslužbence 
in upravne odhodke. Sredstva (odobritve za prevzem obveznosti), ki jih je leta 2020 izvrševalo 
šest izvajalskih agencij v imenu Evropske komisije, so znašala približno 14,9 milijarde EUR 
(leta 2019: 13,9 milijarde EUR). 

Slika 1.3 – Viri financiranja agencij za leto 2020 

 
Vir: predlog splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2020; končni zaključni račun 
Evropske unije za leto 2020 in letna poročila o dejavnostih izvajalskih agencij za leto 2020; podatke je 
zbralo Evropsko računsko sodišče 
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Subvencije/prispevki 
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nacionalnih nadzornih 
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0,4 mrd. EUR
Drugi prihodki

14,9 mrd. EUR
Proračun za poslovanje 

izvajalskih agencij

8,1 mrd. EUR
Skupni proračun SRB

Splošni proračun EU 

164,1 mrd.
EUR
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1.16. Večina agencij, vključno z vsemi izvajalskimi agencijami, se skoraj v celoti financira iz 
splošnega proračuna EU. Druge se v celoti ali delno financirajo s pristojbinami in taksami iz 
industrijskih panog ter z neposrednimi prispevki držav, ki sodelujejo pri njihovih dejavnostih. 
Na sliki 1.4 je razčlenitev proračunov agencij po viru prihodkov. 

Slika 1.4 – Proračuni agencij za leto 2020 po viru prihodkov 

 
* Sprejet je bil spremenjen proračun GSA za leto 2020 v znesku 35,4 milijona EUR. V zvezi z operativnimi 
dejavnostmi, ki se financirajo z namenskimi prejemki, je spremenjeni proračun GSA vključeval zaznamek 
in oceno za leto 2020 v višini 728,6 milijona EUR za odobritve za prevzem obveznosti ter 1 328,7 milijona 
EUR za odobritve plačil. Dejanski izvršeni odhodki iz namenskih prejemkov so v letu 2020 znašali 
402,1 milijona EUR v odobritvah in 753 milijonov EUR v plačilih. 

Opomba: ostali razni prihodki ali proračunske rezerve niso vključene. 

Vir: končni zaključni računi agencij za leto 2020 (podatke je zbralo Evropsko računsko sodišče) 

Agencije, razvrščene 
po skupnem obsegu 
dohodkov
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Prispevki iz 
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kreditnih 
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enotni sklad za 
reševanje in SRB

≈ 8 104

Financirane 
iz proračuna EU 

Delno 
samofinancirane

V celoti 
samofinancirane

497,6
339,2
233,4
149,1 Europol

eu-LISA
Frontex
EIT

124,1 EASO
96,4 EFSA
79,7 REA
61,0 ECDC
52,2 ERCEA
50,1 EACEA
49,2 EASME
41,5 Eurojust
35,4 GSA*
31,0 INEA
24,0 FRA
21,2 Eurofound
20,6 ENISA
20,4 ETF
17,6 EFCA
17,3 EMCDDA
16,7 Cedefop
16,7 ACER
15,5 EU-OSHA
10,8 Chafea

7,8 Cepol
7,8 EIGE
7,1 Urad BEREC
0,2 ESA

369,5 EMA
128,0 EASA
106,0 ECHA

96,0 EMSA
63,2 EEA
53,6 ESMA
45,9 EBA
30,1 ERA
27,4 EIOPA

8 103,7 SRB
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41,5 CdT
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nacionalnih 
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1.17. Na sliki 1.5 so prikazani proračuni agencij za leto 2020. Razčlenjeni so po vrstah 
odhodkov (Naslov I – Stroški za zaposlene, Naslov II – Upravni odhodki in Naslov III – Odhodki 
iz poslovanja, skupaj z drugimi uporabljenimi naslovi), ne po dejavnostih. 

Slika 1.5 – Odhodki agencij v letu 2020 po proračunskih naslovih 

 
* Sprejet je bil spremenjen proračun GSA za leto 2020 v znesku 35,4 milijona EUR. V zvezi z operativnimi 
dejavnostmi, ki se financirajo z namenskimi prejemki, je spremenjeni proračun GSA vključeval zaznamek 
in oceno za leto 2020 v višini 728,6 milijona EUR za odobritve za prevzem obveznosti in 1 328,7 milijona 
EUR za odobritve plačil. Dejanski izvršeni odhodki iz namenskih prejemkov so v letu 2020 znašali 
402,1 milijona EUR v odobritvah in 753 milijonov EUR v plačilih.  

Opomba: Podatek za SRB je sestavljen iz dveh delov: dela I s 118 milijoni EUR za upravljanje Odbora in 
dela II z 8 016 milijoni EUR za sklad. 

Vir: proračun: končni zaključni računi agencij za leto 2020 (podatke je zbralo Evropsko računsko sodišče)  
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EASME 49,2
ERCEA 52,2
REA 79,7
EACEA 50,1
ETF 20,4
ECHA 109,6
EIOPA 28,4
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GSA* 35,4
EMCDDA 18,0
Eurofound 21,7
Cedefop 17,2
EBA
ACER

46,7

Europol
17,3

ESMA
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Cepol
53,9

FRA
7,8

CdT
24,2

ECDC 62,5
EASA 183,0
ENISA 21,7
Eurojust 41,7
EFCA 16,9
EFSA 98,9
Urad BEREC 7,2
EIGE 7,8
EU-OSHA 16,1
EEA 63,2
CPVO 20,0
EMA 369,7
EMSA 90,5
EUIPO 464,8
EASO 130,4
Frontex 364,4
eu-LISA 233,4
ESA 0,2
EIT 546,6
SRB 8 133,2

46,8
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1.18. Na sliki 1.6 je prikazano število uslužbencev po agencijah konec leta 2020. Skupaj so 
agencije zaposlovale 12 881 oseb7 (leta 2019: približno 11 900), kar je približno 18 % vseh 
uslužbencev8 v institucijah in agencijah EU. 

Slika 1.6 – Število zaposlenih po agencijah konec leta 2020 

 
Vir: podatke je zbralo Evropsko računsko sodišče 

                                                             
7 V številu uslužbencev je zajeto dejansko število delovnih mest, ki so jih 31. decembra 2020 

zasedali stalni uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci ter napoteni nacionalni 
strokovnjaki. 

8 Uporabljeni podatki temeljijo na ekvivalentih polnega delovnega časa (EPDČ) za zaposlitve 
stalnih uradnikov, začasnih in pogodbenih uslužbencev ter napotenih nacionalnih 
strokovnjakov. 
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1.19. Večina agencij ne izvaja obsežnih operativnih programov porabe, temveč tehnične, 
znanstvene ali regulativne naloge. Zato je večina njihovih proračunov sestavljena pretežno iz 
odhodkov za zaposlene in upravnih odhodkov (glej sliko 1.5). Na splošno pomenijo ti odhodki 
približno 10,9 % skupnih odhodkov EU za zaposlene in upravnih odhodkov EU (glej sliko 1.7). 

Slika 1.7 – Odhodki za zaposlene in upravni odhodki* institucij in 
organov EU v letu 2020 (v milijonih EUR) 

 
* Odhodki za zaposlene vključujejo odhodke za zaposlene, ki opravljajo operativne in upravne 
dejavnosti. Pokojninski prispevki niso vključeni v zneske agencij (razen za agencije, ki se v celoti ali 
deloma financirajo same). 

Vir: splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2020, končni zaključni račun Evropske komisije 
za proračunsko leto 2020 in končni zaključni računi agencij za leto 2020 (podatke je zbralo Evropsko 
računsko sodišče) 
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1.20. Prispevki iz splošnega proračuna EU v višini 2,4 milijarde EUR se financirajo v okviru 
različnih razdelkov večletnega finančnega okvira, kot je ponazorjeno na sliki 1.8. 

Slika 1.8 – Financiranje agencij v okviru razdelkov večletnega finančnega 
okvira splošnega proračuna EU 

 
Vir: končni zaključni računi agencij za leto 2020 (podatke je zbralo Evropsko računsko sodišče) 
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Ureditve na področju proračuna in podeljevanja razrešnic so 
podobne za vse agencije, razen za agencije EUIPO, CPVO in SRB 

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

Slika 1.9 – Postopek za podelitev razrešnice za večino agencij 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

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

Mreža agencij EU omogoča sodelovanje med agencijami in 
komuniciranje z deležniki 

1.23. Agencije so ustanovile mrežo agencij EU kot platformo za sodelovanje med 
agencijami, da bi se okrepila njihova prepoznavnost, opredelilo in spodbujalo izboljšanje 
učinkovitosti ter povečala dodana vrednost. Z ustanovitvijo mreže je bila prepoznana potreba 
po tem, da bi agencije bolj usklajeno komunicirale s svojimi deležniki in splošno javnostjo o 
skupnih zadevah, mreža pa je vstopna točka za zbiranje in razširjanje informacij med vsemi 
agencijami. Mreža deluje na podlagi prioritet, o katerih se dogovorijo agencije v okviru 
petletnega strateškega načrta in letnih delovnih programov, v katerih se natančno določijo 
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njene dejavnosti in cilji. Leta 2020 je sprejela svojo drugo večletno strategijo (za obdobje 
2021–2027)9, v kateri je bila upoštevana politična in strateška usmeritev nove Evropske 
komisije. Ta strategija ima dva stebra:  

o mreža kot vzor za upravno odličnost in 

o mreža kot dobro uveljavljen institucionalni partner. 

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

Slika 1.10 – Skupni podporni urad mreže in njene podmreže 

 
Vir: mreža agencij EU 

1.25. Vidik deljenja storitev in strokovnega znanja je v središču dela mreže in obeh 
večletnih strategij. Primeri sodelovanja so npr. deljenje storitev na področju vnovične 
vzpostavitve delovanja, računovodenja, skupnega javnega naročanja (glej okvir 1.1), zadev v 
zvezi s COVID-19 (glej okvir 1.2) in varstva podatkov. 

                                                             
9 2021-2027 Strategy for the EU Agencies Network, Bruselj, 9. november 2020. 
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Okvir 1.1 

Primer sodelovanja s skupnimi postopki za oddajo javnega naročila 

Skupno javno naročanje je ena od spodbud za sodelovanje, ki jo uporablja mreža. Kot je 
Sodišče poročalo že v svojem letnem poročilu za leto 2018, so decentralizirane agencije in 
drugi organi skupaj s skupnimi podjetji EU (ki so organi EU) preučili tudi možnost večje 
upravne učinkovitosti in ekonomije obsega z uporabo skupnih postopkov za oddajo 
javnega naročila. Število skupnih razpisov za zbiranje ponudb, ki so jih objavili organi EU, 
se je med letoma 2014 in 2020 povečalo z enega na 17, do konca leta 2020 pa je 64 
organov EU sodelovalo v enem ali več skupnih javnih naročilih (glej sliko 1.11). S skupnimi 
postopki za oddajo javnega naročila se lahko dosežeta večja učinkovitost in ekonomija 
obsega. 

Slika 1.11 – Število skupnih razpisov 

 
Vir: mreža agencij EU 
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Okvir 1.2 

Izmenjava informacij o ukrepih za odziv na COVID-19 

Po izbruhu COVID-19 je imel skupni podporni urad mreže dejavno vlogo pri usklajevanju 
ukrepov za odziv. Aprila 2020 je mreža ustanovila svetovalno skupino za nove načine dela 
– neformalno delovno skupino, ki deluje kot platforma za izmenjavo informacij med 
upravljavci virov v agencijah. Od ustanovitve je imela delovna skupina 27 sestankov. 
Prispevala je k prilagoditvi postopkov agencij za politike v zvezi s splošnimi ukrepi glede 
dela na daljavo in skupnim javnim naročanjem osebne zaščitne opreme ter politike o 
vračanju v pisarne. Bila je tudi platforma za usklajevanje tem v zvezi s COVID-19, na katere 
so agencije želele opozoriti Evropsko komisijo.  

Pomen ukrepov mreže je priznal Evropski varuh človekovih pravic, ki jo je med drugimi 
nominiral za svojo nagrado za dobro upravljanje pri usklajevanju odziva agencij EU na 
krizo zaradi COVID-1910. 

Vir: mreža in Evropski varuh človekovih pravic 

  

                                                             
10 https://www.ombudsman.europa.eu/sl/event-document/en/141316. 

https://www.ombudsman.europa.eu/sl/event-document/en/141316
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Revizija Sodišča 

Naloge Sodišča zajemajo letne revizije, posebne revizije in 
mnenja  

1.26. Sodišče je skladno s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) 
revidiralo11: 

o zaključne račune vseh 41 agencij, ki jih sestavljajo računovodski izkazi12 in poročila o 
izvrševanju proračuna13 za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2020, ter 

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

1.27. Sodišče na podlagi rezultatov svoje revizije Evropskemu parlamentu in Svetu ali 
drugemu organu za razrešnico (glej odstavek 1.22) za vsako agencijo da izjavo o zanesljivosti v 
zvezi z zanesljivostjo zaključnega računa agencije ter zakonitostjo in pravilnostjo z izkazi 
povezanih transakcij. Kadar je primerno, izjavo o zanesljivosti dopolni s pomembnimi 
revizijskimi opažanji. 

1.28. Sodišče tudi izvaja revizije, objavlja posebna poročila in izdaja mnenja o specifičnih 
temah. Nekatera od njih zadevajo agencije EU. Glej sliko 2.8 za seznam posebnih poročil 
Sodišča, ki se nanašajo na agencije in so bila objavljena leta 2020. 

Revizija Sodišča je namenjena oceni ključnih tveganj 

1.29. Letna revizija zaključnih računov ter z njimi povezanih prihodkov in plačil agencij EU 
je zasnovana tako, da so v njej obravnavana ključna tveganja, ugotovljena na podlagi revizijskih 
rezultatov iz prejšnjih let. Revizija za proračunsko leto 2020 je bila izvedena na podlagi analize 
tveganja, ki jo opravi Sodišče in ki je na kratko predstavljena na sliki 1.12.  

                                                             
11 Za agenciji ELA in EJT leta 2020 ni bila opravljena revizija, ker še nista bili finančno 

neodvisni. 

12 Računovodski izkazi zajemajo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, 
izkaz gibanja kapitala ter povzetek pomembnih računovodskih usmeritev in druga pojasnila. 

13 Poročila o izvrševanju proračuna so poročila, ki združujejo vse proračunske operacije in 
pojasnila. 
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Slika 1.12 – Ocena ključnih tveganj 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

Zanesljivost 
zaključnih 
računov 
agencij 

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

Zakonitost in 
pravilnost 
prihodkov 

Tveganje, povezano z zakonitostjo in pravilnostjo prihodkov, je na 
splošno majhno. Vendar so zaračunavanje in zbiranje pristojbin za 
storitve ter drugi proračunski prihodki za nekatere agencije, ki se 
delno ali v celoti samofinancirajo, določeni v posebnih uredbah, 
zato je stopnja tveganja za zakonitost prihodkov teh agencij srednje 
visoka. 

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

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

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

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

Tveganja za 
dobro finančno 
poslovodenje 

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

Upravljanje 
proračuna 

Pri prejšnjih revizijah je bilo ugotovljeno, da je bila raven prenosov 
odobritev, za katere so bile prevzete obveznosti, visoka, vendar je 
bilo to običajno utemeljeno z večletnostjo operacij ali z razlogi, na 
katere agencije nimajo vpliva. 

Na splošno VELIKO tveganje

SREDNJE veliko tveganje

Na splošno MAJHNO tveganje
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Druga tveganja 

1.30. Sedanja pandemija COVID-19 je vplivala na delo Sodišča, saj zaradi omejitev 
potovanj ni moglo izvesti pregledov na kraju samem, pridobiti izvirnikov dokumentov ter 
opraviti razgovorov z uslužbenci revidirancev s fizično prisotnostjo. Zato je delo opravilo z 
dokumentacijskimi pregledi in z razgovori z revidiranci na daljavo. Čeprav se lahko tveganje pri 
odkrivanju poveča, ker pregledi na kraju samem niso bili izvedeni, je lahko Sodišče z dokazi, ki 
jih je pridobilo od svojih revidirancev, dokončalo svoje delo in oblikovalo zaključke. Podobno so 
morale agencije v zvezi z organizacijo svojega dela premagati nekatere izzive, ki so vplivali na 
upravljanje postopkov za oddajo javnega naročila in izvajanje pogodb, postopke zaposlovanja, 
izvrševanje proračuna in notranje kontrole. Revizijski rezultati v zvezi s tem so v poglavju 2. 

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

1.31. Sodišče v zadevah, povezanih z goljufijami in drugimi nezakonitimi dejavnostmi, ki 
vplivajo na finančne interese EU, sodeluje z Evropskim uradom za boj proti goljufijam (urad 
OLAF). Sodišče uradu OLAF na njegovo zahtevo posreduje informacije o agencijah EU, ki bi 
lahko bile uporabne v okviru preiskav urada OLAF. Sodišče se z uradom OLAF posvetuje tudi 
vedno, kadar pri svojem revizijskem delu odkrije sumljive zadeve, čeprav njegovo delo ni 
zasnovano za iskanje goljufij. Za proračunsko leto 2020 je bilo to sodelovanje razširjeno na 
Evropsko javno tožilstvo (EJT), ki je pred kratkim začelo delovati in je pristojno za preiskovanje 
in pregon kaznivih dejanj zoper finančne interese EU. Sodišče je Evropskemu javnemu tožilstvu 
sporočilo sum v zvezi z eno od agencij EU in o tem obvestilo urad OLAF. Od proračunskega 
leta 2001 je Sodišče pred ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva skupno obvestilo urad 
OLAF o še osmih drugih agencijah, ker je v po enem ali več primerih sumilo, da gre pri 
transakcijah v vzorcu za goljufijo. Do časa priprave tega poročila je urad OLAF sprožil šest 
preiskav v zvezi s temi agencijami. Štiri od njih so bile zaključene brez priporočil za ukrepe. Ena 
preiskava je bila zaključena s finančnim priporočilom, naj se izterjajo sredstva EU od subjekta, 
ki zagotavlja storitve za agencijo, ena preiskava pa še vedno poteka. 

Digitalizacija revizijskih postopkov na Sodišču 

1.32. Zaradi digitalizacije bi lahko prišlo do dopolnjevanja ali nadomestitve revizij na 
podlagi statističnega vzorčenja s tistimi na podlagi celotnih populacij. Umetna inteligenca, 
strojno učenje in analiza velepodatkov omogočajo pomembne priložnosti za bolj natančne in 
celovite revizije računovodskih izkazov in revizije skladnosti. Avtomatizacija procesov je še en 
nov razvoj, ki lahko pripomore k temu, da za opravljanje ponavljajočih se nalog ni potreben 
človek. Značilnosti milijonov vnosov se lahko preverijo v nekaj minutah, pri tem pa se takoj 
označijo izjeme, da se lahko revizorji osredotočijo na morebitne napake. Z digitalizacijo revizije 
se lahko izboljšajo tudi poročanje in procesi notranje kontrole kakovosti, kar omogoča, da se 
poročila in vizualni prikazi ustvarjajo samodejno. 
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1.33. Pri digitalizaciji revizijskega dela Sodišča gre za izkoriščanje potenciala tehnologije, 
da bi se zagotovilo več boljših informacij za proces odgovornosti. S takimi tehnologijami lahko 
revizorji bolje uporabijo razpoložljive podatke, opravijo več analitičnega dela ter z zgodnejšim 
in bolj celovitim opredeljevanjem tveganj evropskim davkoplačevalcem dajo boljša zagotovila. 
Verjetno je tudi, da bo digitalizacija dolgoročno privedla do povečanja učinkovitosti. 

1.34. Sodišče je opredelilo letno revizijo agencij EU kot priložnost, da preizkusi potencial 
avtomatiziranih revizijskih postopkov. Revizija agencij obsega približno 200 revizijskih 
postopkov na področjih, kot so plačila, plače, javna naročila, proračun, zaposlovanje in 
zaključni računi. Sodišče je leta 2019 začelo izvajati pilotni projekt o tem, kako bi bilo mogoče 
avtomatizirati postopke za revizijo zakonitosti in pravilnosti obveznosti, plačil, plač ter revizijo 
zaključnih računov. V projekt je bilo vključenih šest izvajalskih agencij EU. Za razliko od večine 
decentraliziranih agencij14, imajo izvajalske agencije podobne upravne postopke in sisteme IT 
(tj. proračunski sistem, računovodski sistem in sistem za upravljanje človeških virov). 

1.35. Pilotni projekt je uspešno privedel do naslednjih rezultatov: 

o zaradi digitaliziranega revizijskega preizkušanja v zvezi z zakonitostjo in zanesljivostjo 
obveznosti, plačil in plač ter zanesljivostjo zaključnih računov je bilo mogoče v kratkem 
času preizkusiti celotno populacijo. Brez digitalizacije to ne bi bilo mogoče. Z 
avtomatizacijo so se zato izboljšali zagotovilo, kakovost in učinkovitost revizij Sodišča, 

o zaradi avtomatiziranih analitičnih postopkov so imeli revizorji na voljo interaktivno orodje 
za ugotavljanje vzorcev in trendov ter za preiskovanje neobičajnih transakcij, 

o robotska avtomatizacija procesov je bila uvedena zato, da bi bilo mogoče zajeti velike 
količine izvirne dokumentacije in jo organizirati na način, ki ustreza revizorjem, s čimer se 
prihrani veliko časa in truda. 

1.36. Sodišče je leta 2020 nadaljevalo svoj pilotni projekt in izboljšalo natančnost 
revizijskih postopkov, ki jih je pred tem razvilo za izvajalske agencije, da bi zmanjšalo število 
izjem, ki jih morajo preveriti revizorji. Pri rezultatih avtomatiziranih postopkov (glej okvir 1.3) 
se je pokazalo, da so bile nekatere ugotovljene izjeme „napačno pozitivne” (npr. zaradi 
neustreznih podatkov).  

                                                             
14 Glej odstavka 2.26 in 2.27 Letnega poročila o agencijah EU za proračunsko leto 2017. 
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Okvir 1.3 

Rezultati pilotnega projekta avtomatiziranih preizkusov 

Obseg preizkusov 

V pilotni projekt so bili vključeni avtomatizirani preizkusi v podporo nekaterih revizijskih 
postopkov, ki so se nanašali na plačila, prevzete obveznosti, račune, pogodbe in poteke 
dela ter so zajemali celotno populacijo šestih izvajalskih agencij. To preizkušanje je 
potekalo hkrati s standardnimi revizijskimi postopki, ki so se izvajali ročno.  

Rezultati 

Z rezultati avtomatiziranih preizkusov je bila potrjena pozitivna ocena, ki jo je Sodišče v 
preteklosti pripravilo na podlagi preizkušanja vzorcev na teh področjih. 

V preizkusih je bilo omejeno število transakcij (tj. izjeme) označeno, da bi ga revizorji 
nadalje preučili. Sodišče je v primerjavi z letom 2019 zmanjšalo število teh izjem, in sicer 
tako, da je izboljšalo svoj algoritem. 

o V preizkusu, s katerim se je preverilo, ali so zneski 1 165 proračunskih obveznosti 
enaki zneskom ustreznih pravnih obveznosti, je bilo v sistemu označenih 
15 transakcij (51 leta 2019). 

o V preizkusu, s katerim se je preverilo, ali so zneski 4 238 zahtevkov za plačilo enaki 
zneskom ustreznih računov, je bilo v sistemu označenih 74 transakcij (113 leta 2019). 

o V preizkusu, s katerim se je preverilo, ali so bila plačila 4 238 zahtevkov za plačila 
izvršena v zakonsko določenih rokih, je bilo v sistemu označenih 298 transakcij (410 
leta 2019). 

Za izboljšanje učinkovitosti tega nadaljnjega spremljanja s hkratnim zmanjšanjem 
obremenitve za revidirance je Sodišče uporabilo robotsko avtomatizacijo procesov, da bi 
avtomatsko pridobilo vso povezano dokumentacijo, ki je v sistemu na voljo za označene 
transakcije. 

Z analizo označenih transakcij so revizijske ekipe lahko oblikovale zaključke, da je izjeme 
mogoče pojasniti in utemeljiti, zato ni bilo treba poročati o ugotovitvah. 

1.37. Sodišče je še naprej uporabljalo tudi avtomatizirane analitične postopke, razvite 
leta 2019, za opredelitev neobičajnih vzorcev ali transakcij v obračunih plač v agencijah. Sistem 
samodejno ustvari grafična poročila, ki revizorjem omogočajo, da take vzorce vidijo in 
pretehtajo, ali je treba nadalje preučiti podrobnosti v zvezi z njimi. 

1.38. Sodišče je na področju revizije zaključnih računov izvedlo tudi pet novih 
avtomatiziranih postopkov. Avtomatiziralo je npr. preglede in uskladitev informacij v sprejetih 
računovodskih izkazih s povezanimi podatki v glavni knjigi in bruto bilanco, preneseno iz 
računovodskih sistemov. To je značilen primer revizijske naloge z majhnim tveganjem, ki pa jo 
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je treba kljub temu izvesti, da se zagotovi, da se za kasnejše preizkušanje uporablja pravilna 
revizijska populacija. S tem preizkusom po pričakovanjih niso bile odkrite pomembne napake. 
Sodišče pa je ugotovilo možnost za prihranek časa, kot je ponazorjeno na sliki 1.13. S temi 
rezultati je bilo potrjeno, da obstaja potencial za znatne prihranke, ko bo več postopkov 
avtomatiziranih in ko se bodo uporabljali za več revizijskih nalog. To delo se bo v naslednjih 
letih nadaljevalo in spremljalo. 

Slika 1.13 – Avtomatizacija preizkušanja za revizijo zaključnih računov 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

1.39. Sodišče je za zaključne račune avtomatiziralo tudi nekatere preizkuse osnovnih 
sredstev. Tako je npr. avtomatično ponovno izračunalo amortizacijo vseh osnovnih sredstev na 
podlagi računovodske usmeritve vsake agencije in rezultate primerjalo z amortizacijo, 
evidentirano v zaključnih računih. Sistem pripravi poročilo, s pomočjo katerega lahko revizorji 
pripravijo seznam sredstev, pri katerih je prišlo do razlik, in te razlike dodatno preiščejo, če so 
pomembne. To poročilo je prikazano na sliki 1.14. 

Ključne koristi za zasnovane ali razvite rešitve so:

povečanje ravni zagotovila na 
podlagi revizije zaradi preizkušanja 
celotne populacije

pridobitev zmogljivosti revizorjev 
za naloge z večjo dodano 
vrednostjo

povečanje hitrosti obravnave za 
98 %

povprečni čas 
obravnave na 
agencijo

čas 
obravnave 

za šest 
agencij 

~ 1 
ura

~ 6 
ur

~ 60 
sekund

~ 90 
sekund
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Slika 1.14 – Avtomatizirani preizkusi amortizacije osnovnih sredstev 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 
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Poglavje 2  

Pregled revizijskih rezultatov 
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Uvod 
2.1. V tem poglavju je predstavljen pregled rezultatov letnih revizij agencij, ki jih je opravilo 
Sodišče za proračunsko leto 2020, ter drugo revizijsko delo, povezano z agencijami, ki ga je 
Sodišče opravilo v istem letu. 

Izjave o zanesljivosti (revizijska mnenja) o zanesljivosti zaključnih računov agencij ter 
zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih prihodkov in plačil ter vse zadeve in opažanja, 
zaradi katerih ta mnenja niso vprašljiva, so navedeni v poglavju 3 tega poročila. 

  



34 

 

Rezultati letnih revizij agencij za 
proračunsko leto 2020 so na splošno 
pozitivni 
2.2. Na splošno so bili z revizijo zaključnih računov agencij za proračunsko leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, ter z izkazi povezanih prihodkov, ki jo je opravilo Sodišče, potrjeni 
pozitivni rezultati, o katerih je Sodišče poročalo že v prejšnjih letih, vendar so potrebne 
nekatere izboljšave na področju z izkazi povezanih plačil. 

Slika 2.1 – Letna revizijska mnenja o zaključnih računih, prihodkih in 
plačilih agencij za obdobje 2018–2020 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

Mnenja brez pridržkov o zanesljivosti zaključnih računov vseh 
agencij 

2.3. Sodišče je za proračunsko leto 2020 izdalo revizijska mnenja brez pridržka o zaključnih 
računih vseh agencij (glej sliko 2.1).  

V odstavkih o poudarjanju zadev se obravnavajo zadeve, ki so 
pomembne za razumevanje zaključnega računa EMA in SRB 

2.4. V odstavkih o poudarjanju zadev Sodišče opozori na zadevo, ki je tako pomembna, da 
je nujna za uporabnikovo razumevanje zaključnega računa. V proračunskem letu 2020 je 
Sodišče uporabilo odstavke o poudarjanju zadev v svojih poročilih o dveh agencijah: EMA in 
SRB.  

41 AGENCIJ
Plačila
Prihodki
Zaključni račun

Brez pridržkov
S pridržki
Negativna

MNENJA

40 | 1
41
41

39 | 2
41
41

38 | 3
41
41

2018 2019 2020
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2.5. V zvezi z agencijo EMA, ki je imela prej sedež v Londonu in se je preselila v Amsterdam, 
opozarja na zadevo, povezano s pogodbo o najemu njenih prejšnjih prostorov v Londonu. 
Pogodba traja do leta 2039 in ne vsebuje določbe o predčasni prekinitvi. EMA je julija 2019 z 
najemodajalcem dosegla dogovor in uspela svoje nekdanje prostore oddati v podnajem od 
julija 2019 pod pogoji, ki so skladni s pogoji glavnega najema. Obdobje podnajema traja do 
izteka najema agencije EMA. Ker je EMA še vedno stranka v najemni pogodbi, bi bila lahko v 
skladu s to pogodbo odgovorna za celoten preostali znesek, če podnajemnik ne bi izpolnil 
svojih obveznosti. Na dan 31. decembra 2020 je ocenjeni skupni preostali znesek najemnine, 
stroškov vzdrževanja in zavarovanja najemodajalca, ki ga mora Agencija plačati do izteka 
najemnega obdobja, znašal 377 milijonov EUR. 

2.6. Kar zadeva zaključni račun odbora SRB, Sodišče v reviziji ni zajelo upravnih pritožb ali 
sodnih postopkov v zvezi s prispevki med nekaterimi kreditnimi institucijami in nacionalnimi 
organi za reševanje ter odborom in drugih sodnih postopkov proti odboru na Splošnem sodišču 
in Sodišču Evropske unije. Njihov možni učinek na računovodske izkaze odbora SRB za 
proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2020 (zlasti na pogojne obveznosti, določbe in 
obveznosti), je predmet ločene posebne letne revizije, ki jo izvede Sodišče, kot je določeno v 
členu 92(4) uredbe o enotnem mehanizmu za reševanje. 

2.7. Poleg tega Sodišče opozarja na pojasnila k računovodskim izkazom zaključnega računa 
odbora SRB, v katerih je opisan mogoč učinek sedanje krize zaradi COVID-19 na portfelj naložb. 

V odstavku o drugih zadevah se obravnava posebej pomembna zadeva 
za agencijo Chafea 

2.8. Agencija Chafea je bila 1. aprila 2021 zaprta, njene naloge pa so bile prerazporejene na 
druge agencije. Ker pa so te agencije drugi konsolidirani subjekti EU, to ne vpliva na zneske 
sredstev in obveznosti v zaključnem računu agencije Chafea za leto 2020.  

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

2.9. Sodišče daje revizijska mnenja brez pridržkov o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, 
povezanih z zaključnimi računi, za vse agencije.  

Odstavek o poudarjanju zadev za boljše razumevanje prihodkov SRB 

2.10. Sodišče je uporabilo odstavek o poudarjanju zadev v svojem poročilu o odboru SRB v 
zvezi z zadevo, opisano v odstavku 2.6 zgoraj.  
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V odstavkih o drugih zadevah se obravnavata posebej pomembni zadevi 
za organ ESMA in odbor SRB  

2.11. Kar zadeva organ ESMA, pristojbine, zaračunane bonitetnim agencijam, temeljijo na 
njihovih prihodkih v vlogi pravnih subjektov in ne v vlogi skupine ali skupine povezanih 
subjektov. To ustvarja kvazilegitimno priložnost za zmanjšanje pristojbin ali izogibanje 
pristojbinam, in sicer tako, da se prihodki od bonitetnih agencij v jurisdikciji EU prenesejo na 
njihove povezane subjekte izven EU. Verjetne finančne posledice te vrzeli v predpisih niso 
znane. Organ se zaveda tega tveganja in je 29. januarja 2021 objavil posvetovalni dokument15. 
Po tem dokumentu je Evropski komisiji 21. junija 2021 predložil strokovni nasvet o spremembi 
uredbe zaradi zmanjšanja tveganja.  

2.12. Prav tako za organ ESMA se pristojbine, zaračunane repozitorijem sklenjenih poslov, 
izračunajo na podlagi upoštevanega prometa vsakega posameznega repozitorija sklenjenih 
poslov. Čeprav uredba o pristojbinah ne omogoča celovitega in usklajenega okvira kontrole za 
zagotovitev zanesljivosti informacij, je bilo mogoče za vse repozitorije sklenjenih poslov 
pridobiti mnenja neodvisnih revizorjev, v katerih je bilo navedeno, da so njihovi računovodski 
izkazi za leto 2019 (uporabljeni za izračune pristojbin) resničen in pošten prikaz stanja. Vendar 
so predložene informacije o številu poslov, sporočenih repozitorijem sklenjenih poslov v 
letu 2019, in številu evidentiranih odprtih poslov na dan 31. decembra 2019 neodvisni revizorji 
pregledali le v manjšem obsegu. Organ ESMA je marca 2021 objavil posvetovalni dokument16, 
v katerem predlaga poenostavitev metode, ki se uporablja za določitev prometa repozitorijev 
sklenjenih poslov pri izračunu letnih pristojbin za nadzor, in sicer tako, da se zajamejo le 
prihodki, podatki o dejavnostih pa se izključijo.  

2.13. Sodišče brez poseganja v svoje formalno revizijsko mnenje poudarja, da se prispevki 
v sklad SRB izračunajo na podlagi informacij, ki jih kreditne institucije pošljejo odboru SRB. 
Revizija prihodkov Odbora, ki jo je opravilo Sodišče, je temeljila na teh informacijah, vendar 
Sodišče ni preverjalo njihove zanesljivosti. V uredbi o enotnem mehanizmu za reševanje ni 
določen celovit in usklajen okvir kontrole za zagotovitev zanesljivosti informacij. Odbor pa 
vseeno opravlja preglede skladnosti in analitične preglede informacij ter nekatere naknadne 
preglede na ravni kreditnih institucij. Poleg tega pa SRB ne sme objavljati podrobnosti o 
izračunu tveganju prilagojenih prispevkov za vsako kreditno institucijo, saj so te medsebojno 
povezane in vključujejo zaupne informacije o drugih kreditnih institucijah. To vpliva na 
transparentnost teh izračunov. 

                                                             
15 Posvetovalni dokument ESMA 80-196-5019. Glej https://www.esma.europa.eu/press-

news/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma  

16 Posvetovalni dokument ESMA 74-362-1864. Glej 
https://www.esma.europa.eu/document/cp-technical-advice-simplification-tr-fees-under-
sftr-and-emir. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma
https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma
https://www.esma.europa.eu/document/cp-technical-advice-simplification-tr-fees-under-sftr-and-emir
https://www.esma.europa.eu/document/cp-technical-advice-simplification-tr-fees-under-sftr-and-emir
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Mnenja brez pridržkov o zakonitosti in pravilnosti plačil, 
povezanih z zaključnimi računi agencij, razen za agencije ACER, 
eu-LISA in ENISA 

2.14. Sodišče je za 38 agencij izreklo revizijska mnenja brez pridržkov o zakonitosti in 
pravilnosti plačil, povezanih z zaključnimi računi za proračunsko leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020. Po mnenju Sodišča so bila plačila teh agencij v vseh pomembnih pogledih 
zakonita in pravilna (glej sliko 2.1). 

2.15. Za ACER je Sodišče izreklo mnenje s pridržkom v zvezi s svojimi ugotovitvami, o 
katerih je poročalo od proračunskega leta 2016 naprej. Sodišče je ugotovilo, da je bilo več 
specifičnih pogodb na podlagi neke okvirne pogodbe za storitve IT nepravilnih, ker ni bilo 
konkurenčnega postopka za oddajo javnega naročila. Nepravilna plačila, ki so bila izvedena v 
proračunskem letu 2020, so znašala 752 654 EUR (3,7 % vseh odobritev plačil, ki so bile na 
voljo v letu 2020). 

2.16. Za agencijo eu-LISA Sodišče izreka mnenje s pridržkom na podlagi dveh nepravilnih 
postopkov javnega naročanja. Agencija je v enem primeru podpisala posebno pogodbo za 
programsko opremo, ki se razlikuje od programske opreme, ki jo je izvajalec ponudil v svoji 
ponudbi za s tem povezano okvirno pogodbo, vendar okvirna pogodba ni bila spremenjena. 
Pridobitev drugačnega produkta, ki ni vključen v cenovno ponudbo, po ceni, ki se razlikuje od 
cene prvotno ponujenega produkta, pomeni odstopanje od okvirne pogodbe. V drugem 
primeru je podpisala naročilnico za storitve vzdrževanja za štiriletno obdobje. To je bilo v 
nasprotju z določbami okvirne pogodbe, na podlagi katerih so se lahko storitve zaračunale eno 
leto vnaprej. Skupni znesek plačil, za katere se šteje, da so bila neskladna z določbami okvirne 
pogodbe, je znašal 10 405 075 EUR in pomeni 4,1 % vseh razpoložljivih odobritev plačil v 
proračunskem letu 2020. 

2.17. Za agencijo ENISA je bilo izrečeno mnenje s pridržkom, ker ni bilo prenosa 
pooblastila za uslužbenca. Med koncem začasnega prenosa pooblastil, ki ga je prejšnji izvršni 
direktor podelil nekemu uslužbencu, in začetkom novega prenosa pooblastil, ki ga je podelil 
novi izvršni direktor, ki je prevzel ta položaj, je bila časovna vrzel. V tem obdobju je ta 
uslužbenec brez veljavnega prenosa pooblastil odobril proračunske obveznosti v višini 
529 120 EUR in plačila v višini 914 100 EUR (3,5 % vseh odobritev plačil, ki so bile na voljo v 
letu 2020). 
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Odstavki o drugih zadevah, posebej pomembnih za ACER, ENISA, EIGE in 
EASO 

2.18. Sodišče opozarja na to, da ACER in ENISA nista sprejela notranjih pravil za 
zagotovitev kontinuitete prenosov pooblastil v primerih, ko odredbodajalci pooblastitelji ali 
pooblaščeni odredbodajalci zapustijo svoje delovno mesto. To je pomembna slabost v notranji 
kontroli (za dodatne informacije glej odstavek 2.24 in odstavke, ki mu sledijo). 

2.19. Za urad EASO Sodišče ugotavlja, da na Splošnem sodišču poteka postopek v zadevi17, 
ki bo vplivala na vidike revizijskega mnenja Sodišča. EASO je leta 2020 začel odprti postopek za 
zagotavljanje začasnih agencijskih delavcev v podporo na sedežu in operacijam na Malti. S tem 
povezan skupni ocenjeni znesek je v 48 mesecih znašal 27,7 milijona EUR. Oktobra 2020 je 
neizbrani ponudnik pri Splošnem sodišču začel sodni postopek proti uradu EASO, v katerem je 
izpodbijal izid postopka za oddajo javnega naročila.  

2.20. Za inštitut EIGE Sodišče podobno kot v poročilu za leto 2019 ugotavlja, da na Sodišču 
Evropske unije poteka postopek v zadevi18, ki bo vplivala na vidike revizijskega mnenja Sodišča. 
Zadeva se nanaša na več vprašanj litovskega vrhovnega sodišča v zvezi z uporabo Direktive 
2008/104/ES Evropskega parlamenta in Sveta19 o začasnem delu prek agencij v agencijah EU. 
Ker bi lahko sodba Sodišča EU v zvezi s temi vprašanji vplivala na stališče Sodišča glede uporabe 
agencijskih delavcev v inštitutu EIGE, se je Sodišče do objave pravnomočne sodbe Sodišča EU 
vzdržalo opažanj v zvezi s tem, vključno s spremljanjem upoštevanja opažanj iz prejšnjih let. 

Sodišče v svojih opažanjih obravnava področja, na katerih so 
potrebne izboljšave, v 23 agencijah 

2.21. Poleg mnenj ter spremljajočih odstavkov o poudarjanju zadev in o drugih zadevah je 
Sodišče izreklo tudi 54 opažanj (za proračunsko leto 2019 je izreklo 82 opažanj) v zvezi s 
23 agencijami in v njih obravnavalo področja, na katerih so potrebne dodatne izboljšave. 
Večina teh opažanj zadeva pomanjkljivosti v notranjih kontrolah, postopkih za oddajo javnega 
naročila in upravljanju proračuna. Slabosti v postopkih za oddajo javnega naročila so še vedno 
glavni vir nepravilnih plačil. 

2.22. Na sliki 2.2 in sliki 2.3 je prikazano število različnih vrst opažanj, ki so bila v poročilu 
izrečena za 41 agencij, vključno z mnenji in spremljajočimi odstavki o poudarjanju zadev in o 
drugih zadevah.  

                                                             
17 Zadeva št. T-621/20 (EMCS proti EASO). 

18 Zadeva št. C-948/19 (Manpower Lit). 

19 UL L 327, 5.12.2008, str. 9. 
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Slika 2.2 – Število opažanj po agencijah 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

Postopki oddaje javnega naročila

Notranje kontrole (razen javnih naročil, zaposlovanja)

Postopki zaposlovanja

Upravljanje proračuna

8 7 6 5 4 3 2 1
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Slika 2.3 – Število opažanj po vrsti pogoste slabosti 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

Notranje kontrole so področje, na katerem so napake najpogostejše  

2.23. Sodišče za 13 agencij (ACER, CEPOL, EASME, EASO, EBA, EIOPA, EMSA, ESMA, 
ENISA, ETF, Eurofound, Frontex in SRB) poroča o slabostih v notranjih kontrolah, in sicer o 
tem, da ni bilo predhodnih/naknadnih kontrol (glej okvir 2.1), o neustreznem izpolnjevanju 
proračunskih/pravnih obveznosti ali o nezadostnem poročanju v registru izjem. Na sliki 2.3 so 
prikazane najpogostejše vrste ugotovljenih slabosti v notranjih kontrolah. 
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Okvir 2.1 

Primer, v katerem predhodne kontrole niso bile izvedene 

Sodišče je med revizijo ugotovilo, da v zvezi z izvajanjem okvirne pogodbe, ki jo je 
Evropska komisija leta 2018 podpisala v imenu več kot 60 organov EU, ni bilo notranjih 
kontrol. To je bila okvirna pogodba za nakup licenc za programsko opremo in opravljanje 
storitev IT. Izvajalec, ki deluje kot posrednik, ima pravico, da k cenam svojih dobaviteljev 
prišteje odstotni pribitek. V zvezi z nakupi na podlagi te okvirne pogodbe je Sodišče 
opazilo npr., da agencija EASME ni opravila notranjih kontrol, s katerimi bi se prepričala, 
da je izvajalec uporabil pravilne cene in zaračunal pravilne pribitke. 

 

Ukrepi, ki jih je treba sprejeti – 1 

Za to, kako agencije izvršujejo proračun, bi bilo treba uporabljati uspešne in učinkovite 
notranje kontrole. Te bi morale vključevati zanesljive predhodne kontrole za 
preprečevanje napak in nepravilnosti pred odobritvijo operacij. 

Poleg tega bi morale agencije za doseganje najboljše stroškovne učinkovitosti na podlagi 
okvirnih pogodb Evropske komisije brez cenikov za nakup licenc za programsko opremo in 
opravljanje storitev IT sistematično izvajati tržne analize, preden podpišejo kakršne koli 
naročilnice. V te tržne analize bi morale biti vključene podrobne ocene potrebnih 
proizvodov in storitev, analiza rešitev, ki so na voljo na trgu, in ocena cene za zadevne 
produkte ali storitve. 

Opažanja o prenosu pooblastil za izvrševanje proračuna 

2.24. Sodišče je pri reviziji našlo tudi slabosti v zvezi s kontinuiteto prenosov pooblastil v 
primeru, da odredbodajalec, ki podeli prenos pooblastil, ali odredbodajalec na podlagi prenosa 
pooblastil zapusti svoje delovno mesto, zlasti ko nov izvršilni direktor (ki je odredbodajalec 
agencije) prevzame ta položaj. 

2.25. Vloga odredbodajalca v agencijah je drugačna kot v institucijah. Institucije same 
opravljajo vlogo odredbodajalca; s tem povezane odgovornosti prenesejo na svoje uslužbence. 
Vsi generalni direktorji in generalni sekretarji institucij so odredbodajalci na podlagi prenosa 
pooblastil. V agencijah pa je vloga odredbodajalca dodeljena izvršnemu direktorju, ki je 
odgovoren za izvrševanje proračuna. To, da ima odgovornost za izvrševanje proračuna izvršni 
direktor, je ključna značilnost, ki je pri agencijah drugačna. 
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2.26. Kontinuiteta prenosov pooblastil po zamenjavi ali odhodu odredbodajalca v 
finančnih uredbah agencij in v splošni finančni uredbi ni eksplicitno določena. Institucije za 
obravnavo tega običajno sprejmejo interna pravila za izvrševanje svojega proračuna, vključno z 
določbami o pogojih za podeljevanje in sprejemanje prenosa pooblastil ali nadaljnjega prenosa 
pooblastil, obsegu prenesenih pooblastil in kontinuiteti pooblastil po zamenjavi ali odhodu 
odredbodajalca iz institucije.  

2.27. Sodišče je za dve agenciji (ACER in ENISA) v svoja revizijska mnenja vključilo 
odstavke o drugih zadevah, ker nista imeli internih pravil ali sklepov o kontinuiteti prenosov 
pooblastil v primeru, ko prevzamejo položaj novi izvršni direktorji. Zaradi tega je bilo več 
proračunskih obveznosti, pravnih obveznosti in plačilnih operacij odobrenih na podlagi 
prenosov pooblastil predhodnega izvršnega direktorja, ki jih novi izvršni direktor po nastopu 
položaja ni potrdil. Po mnenju Sodišča je to pomembna slabost v notranjih kontrolah. 

2.28. Sodišče je za agencijo ENISA izdalo mnenje s pridržkom o zakonitosti in pravilnosti 
plačil, povezanih z zaključnim računom, ker je nek uslužbenec brez kakršnega koli prenosa 
pooblastil šest tednov odobraval proračunske obveznosti in plačilne operacije (glej odstavek 
2.17). 

2.29. Sodišče je v prejšnjih letih ugotovilo, da so druge agencije ustrezno upravljale 
zamenjavo svojih izvršnih direktorjev. V letu 2019 sta novega izvršnega direktorja dobila EASO 
in EMSA. Nova izvršna direktorja sta nemudoma potrdila prenose pooblastil, ki sta jih podelila 
njuna predhodnika. V drugem primeru, ki lahko šteje za dobro prakso, je upravni odbor 
agencije EMA leta 2019 sprejel listino o nalogah in odgovornostih izvršnega direktorja kot 
odredbodajalca (glej okvir 2.2), v kateri so določbe o razrešitvi izvršnega direktorja kot 
odredbodajalca. To je podobno praksi evropskih institucij, s katero se dopolnjujejo splošne 
določbe iz finančne uredbe EU. Evropska komisija je npr. sprejela interna pravila v zvezi s 
kontinuiteto prenosov pooblastil za izvrševanje svojega dela splošnega proračuna20. 

                                                             
20 Člen 13.3 Sklepa Evropske komisije z dne 3. avgusta 2018 – C(2018)5120 – o internih 

pravilih za izvrševanje splošnega proračuna Evropske unije (oddelek Evropske komisije): Če 
novi odredbodajalec, ki lahko podeli nadaljnji prenos pooblastil, starih nadaljnjih prenosov 
pooblastil, ki jih je podelil njegov predhodnik, izrecno ne spremeni ali prekliče, ti ostanejo 
veljavni.  
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Okvir 2.2 

Izvleček iz listine o nalogah in odgovornostih izvršnega direktorja kot 
odredbodajalca, kot jo je prilagodil upravni odbor Evropske agencije 
za zdravila21 

[…] 

3. Razrešitev izvršnega direktorja kot odredbodajalca  

3.1 V primeru zamenjave izvršnega direktorja odhajajoči izvršni direktor za svojega 
naslednika ali zamenjavo pripravi izjavo, v kateri opiše stanje tekočih zadev. Ta izjava je v 
obliki vmesnega letnega poročila o dejavnostih. Novi izvršni direktor lahko vključi 
opažanja o zadevah, prenesenih od prejšnjega izvršnega direktorja, v pridržkih v izjavi v 
zvezi z letnim poročilom o dejavnostih.  

3.2 Če novoimenovani izvršni direktor starih prenosov pooblastil, ki jih je podelil njegov 
predhodnik, izrecno ne spremeni ali prekliče, ti ostanejo veljavni. 

[…] 

 

Ukrepi, ki jih je treba sprejeti – 2 

Zaradi zamenjave izvršnega direktorja verjetno pride do sprememb v upravljanju 
prenosov pooblastil v agenciji. Zato bi morale agencije sprejeti interna pravila (glej primer 
v okviru 2.2), s katerimi bi prispevale k upravljanju kontrolnih sistemov, transparentnosti 
in odgovornosti. Z določitvijo jasnih pravil za menjavo izvršnih direktorjev je mogoče 
preprečiti zadeve iz odstavka 2.27. 

Slabosti v javnem naročanju so še vedno glavni vir nepravilnih plačil 

2.30. Cilj pravil javnega naročanja je zagotoviti pošteno konkurenco med ponudniki in 
naročiti blago in storitve po najboljši ceni, pri tem pa upoštevati načela preglednosti, 
sorazmernosti, enakega obravnavanja in nediskriminacije. Revizija Sodišča je vključevala 
okvirne, posebne in neposredne pogodbe vseh agencij. V desetih agencijah (Cedefop, CEPOL, 
EASO, EBA, EIOPA, EMA, ERCEA, ESMA, eu-LISA in Eurojust) so na revidirane pogodbe vplivale 
različne pomanjkljivosti pri javnem naročanju, ki so večinoma zadevale to, da ni bilo 
konkurence (glej okvir 2.3), slabosti v procesu ocenjevanja ponudb in zadeve v zvezi z 

                                                             
21 Na voljo na https://www.ema.europa.eu.  

https://www.ema.europa.eu/
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izvajanjem pogodb. Na sliki 2.3 so prikazani dodatni statistični podatki po vrstah najpogostejših 
opažanj v zvezi s postopki za oddajo javnega naročila.  

Okvir 2.3 

Primer neskladnosti z določbami okvirne pogodbe  

Agencija eu-LISA je podpisala posebno pogodbo za programsko opremo, ki se razlikuje od 
programske opreme, ki jo je izvajalec ponudil v svoji ponudbi za povezano okvirno 
pogodbo. Pridobitev drugačnega proizvoda, ki ni vključen v cenovno ponudbo v okviru 
razpisnega postopka, je v skladu s členom 172(3)(a) finančne uredbe EU res mogoča, 
vendar pod pogojem, da se ustrezno spremeni tudi okvirna pogodba. Agencija eu-LISA 
tega pogoja ni upoštevala. Zato je nakup programske opreme, ki ni bila vključena v 
prvotno cenovno ponudbo, odstopanje od okvirne pogodbe. Posebna pogodba in plačilo 
10 399 834 EUR nista skladna z določbami okvirne pogodbe. 

2.31. Poleg tega je Sodišče tudi za agencije ACER, EASO, EUIPO, EIGE in Eurofound 
poročalo o nepravilnih plačilih v proračunskem letu 2020, ki so bila posledica nepravilnih 
postopkov za oddajo javnega naročila v prejšnjih letih.  

Ukrepi, ki jih je treba sprejeti – 3 

Skoraj vsa opažanja v zvezi s postopki za oddajo javnega naročila so zadevala nepravilna 
plačila (glej sliko 2.3). Zadevne agencije naj dodatno izboljšajo postopke za oddajo javnega 
naročila, da bi se zagotovilo izpolnjevanje vseh veljavnih pravil. 

Slabosti v upravljanju proračuna je vse več 

2.32. V skladu s finančno uredbo EU se lahko proračunska sredstva, odobrena za neko 
proračunsko leto, pod nekaterimi pogoji prenesejo v naslednje proračunsko leto22. Ker v 
finančni uredbi EU zgornje meje za takšne prenose niso določene, z večletno naravo operacij 
pa jih je zelo pogosto mogoče utemeljiti, lahko prevelike ravni prenosov kažejo na zamude pri 
izvajanju delovnih programov ali načrtov javnih naročil. Na ravni prenosov je deloma vplivala 
pandemija COVID-19. Lahko pa bi kazale tudi na strukturni problem, slabo proračunsko 
načrtovanje in morebitno kršenje proračunskega načela enoletnosti. Sodišče je o takih 
slabostih poročalo za pet agencij (ACER, ESA, eu-LISA, FRA in Frontex).  

                                                             
22 Pogoji za prenose so pojasnjeni v členih 12 in 13 finančne uredbe EU. 
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2.33. Na sliki 2.4 je pregled ravni prenosov odobritev, za katere so bile prevzete 
obveznosti, po agencijah in proračunskih naslovih. Raven prenosov je prikazana kot odstotek 
prenesenih odobritev, za katere so bile prevzete obveznosti23,v primerjavi s skupnim zneskom 
proračunskih sredstev24 proračunskega naslova.  

Slika 2.4 – Raven prenosov po proračunskih naslovih 

 
Vir: proračun: končni zaključni računi agencij za leto 2020 (podatke je zbralo Evropsko računsko sodišče) 

                                                             
23 Odobritve, za katere so bile prevzete obveznosti, zajemajo skupne stroške pravnih 

obveznosti, prevzetih v tekočem proračunskem letu, za operacije, ki se bodo izvajale eno ali 
več proračunskih let. 

24 Skupni znesek proračunskih sredstev v proračunu agencije za dano proračunsko leto.  
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Ukrepi, ki jih je treba sprejeti – 4 

Za odpravo prekomernih ravni prenosov naj zadevne agencije dodatno izboljšajo svoje 
proračunsko načrtovanje in cikle izvajanja.  

2.34. Sodišče je za osem agencij (Cedefop, EBA, EIGE, EIOPA, EMSA, ESMA, Europol in 
Frontex) opazilo tudi različne druge slabosti. Te slabosti so zadevale vprašanja, kot so 
upravljanje pristojbin, zamude pri plačilih, razkritje prejetih prispevkov in izračun prispevkov 
držav, ki niso članice EU, v proračune agencij (glej okvir 2.4). Na sliki 2.3 so prikazane 
najpogostejše vrste slabosti v upravljanju proračuna. 

Okvir 2.4 

Primer slabosti v prispevkih držav Efte, ki niso članice EU 

Metoda za izračun prispevkov, določena v izjavi o sodelovanju med centrom Cedefop in 
Efto, v proračunskem letu 2020 ni bila pravilno uporabljena. Revizorji so odkrili tri napake 
v izračunu, zaradi katerih sta bila prispevka Norveške in Islandije v proračun centra 
Cedefop za leto 2020 za 20 272 EUR višja, kot bi morala biti, prispevek EU pa za 
20 272 EUR nižji, kot bi moral biti. 

 

Ukrepi, ki jih je treba sprejeti – 5 

Ker v sporazumih obstajajo različne metode za izračun prispevkov pridruženih držav, lahko 
pride do napačnega izvajanja teh sporazumov o prispevku. Zadevne agencije naj se 
posvetujejo z Evropsko komisijo, da bi ocenile, ali morajo svoje sporazume o prispevku in 
metode za izračun prispevkov pridruženih držav uskladiti s tistimi, ki jih ima Komisija. 

Različna opažanja v zvezi z upravljanjem človeških virov  

2.35. Sodišče je med letno revizijo agencij za proračunsko leto 2020 opazilo povečanje 
slabosti v zvezi z upravljanjem človeških virov. Sodišče je revidiralo postopke zaposlovanja 
22 agencij. Za šest agencij (ACER, EASO, EFSA, EMA, EMSA in Frontex) je ugotovilo različne 
pomanjkljivosti: nezadostni koraki za preverjanje upravičenosti do nadomestil za uslužbence, ki 
se zaposlijo kot začasni uslužbenci (EMSA), prekomerno dolgo nezasedeno vodstveno delovno 
mesto (EASO, EFSA), to, da se med postopkom zaposlovanja ne uporabljajo uspešne notranje 
kontrole (ACER), slabosti v imenovanju izbirnih komisij za postopke zaposlovanja (EMA), 
slabosti v upravljanju razredov novih uslužbencev (Frontex).  
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Agencije so se dobro prilagodile na razmere zaradi COVID-19, kakršnih še 
ni bilo 

2.36. Sodišče je svojo revizijo računovodskih izkazov dopolnilo s pregledom tega, kako so 
agencije EU upravljale in organizirale svoj odziv na krizo zaradi COVID-19. V pregled so bila 
vključena področja, navedena na sliki 2.5. Poleg tega Sodišče predstavlja nekaj primerov 
učinka, ki ga je imel COVID-19 na izvrševanje proračuna in delovne programe agencij za 
proračunsko leto 2020. 

Slika 2.5 – Področja, na katera se je Sodišče osredotočilo 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

2.37. V pregled je vključeno obdobje od začetka pandemije sredi marca 2020 do 
31. decembra istega leta. Kadar je relevantno, je Sodišče upoštevalo tudi nadaljnji razvoj 
ukrepov, ki so jih sprejele agencije. Pregled temelji na anketi, analizah dokazil, zbranih v 
agencijah, ter razgovorih z uslužbenci agencij25. Poleg tega se je Sodišče posvetovalo tudi z 
mrežo agencij EU, ki jih podpira skupni podporni urad (SSO) v Bruslju. V pregled je bilo 
vključenih vseh 41 agencij iz letnega poročila Sodišča26. 

Agencije so pravočasno aktivirale načrte neprekinjenega poslovanja ter zagotovile 
kontinuiteto ključnih procesov upravljanja in dobrobit uslužbencev 

2.38. Načrt neprekinjenega poslovanja in ponovne vzpostavitve delovanja je glavni 
usmerjevalni dokument organizacij v kriznih razmerah. Z njim se usmerjajo delovni postopki in 
organizacija dela v času krize. Lahko je pripravljen za celotno organizacijo, lahko pa specifično 
za posamezne poslovne enote (glej okvir 2.5). Načrt temelji na oceni tveganja in načrtovanju 
scenarijev ter pomeni kritičen del okvira organizacije za notranjo kontrolo.  

                                                             
25 Sodišče je opravilo razgovore s predstavniki, zaposlenimi v naslednjih oddelkih: viri in 

uprava, pravna služba in javno naročanje, človeški viri, IKT in komuniciranje ter operacije. 

26 ELA in EJT nista bila vključena, ker v času tega pregleda še nista bila finančno neodvisna in 
sta še vedno delovala v okviru Evropske komisije. 
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Okvir 2.5 

Primer vsebine načrta neprekinjenega poslovanja in ponovne 
vzpostavitve delovanja 

 
Vir: načrt neprekinjenega poslovanja organa EIOPA 

2.39. Načrt neprekinjenega poslovanja ni statičen dokument. V skladu s standardom ISO 
št. 2700127 morajo organizacije redno preverjati vzpostavljene in izvedene kontrole 
kontinuitete informacijske varnosti, da bi zagotovile, da so ustrezne in uspešne v neugodnih 
situacijah. Pri pregledu, ki ga je opravilo Sodišče, se je pokazalo, da je imelo ob izbruhu 
pandemije COVID-19 37 od 41 agencij (90 %) uradno odobren in posodobljen načrt 
neprekinjenega poslovanja (glej sliko 2.6). 

                                                             
27 ISO/IEC 27001 je mednarodni standard za upravljanje informacijske varnosti. V njem so 

podrobno navedene zahteve za vzpostavitev, izvajanje, vzdrževanje in stalno izboljševanje 
sistemov za upravljanje informacijske varnosti. 

Osnovne ključne informacije za 
neprekinjeno poslovanje: 

• kontaktne osebe za nujne primere, 
• postopki evakuacije v sili,
• komunikacijski kanali (seznami 

prejemnikov elektronske pošte, 
zaporedje telefonskih številk, 
spletišča), 

• zbirna mesta itd.

Načela neprekinjenega poslovanja: 

• opredelitve, 
• povzetek kritičnih in bistvenih 

funkcij in postopkov, 
• pravna podlaga, 
• obseg in scenariji, 
• usposabljanje in ozaveščanje, 
• testiranje in vaje.

Reakcija in odziv: 

• opredelitev vlog in odgovornosti v 
ekipah za krizno upravljanje, 

• ekipe za neprekinjeno poslovanje 
in ekipe za ponovno vzpostavitev 
delovanja.

Ponovna vzpostavitev delovanja in 
sproščanje ukrepov: 

• opredelitve, 
• kontrolni seznami za ponovno 

vzpostavitev delovanja, 
• postopki sproščanja ukrepov in 

akterji.
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Slika 2.6 – Načrti neprekinjenega poslovanja so bili uradno odobreni in 
posodobljeni v večini agencij 

 
Vir: revizija računovodskih izkazov za leto 2020, ki jo je izvedlo Sodišče 

2.40. Agencije so po prvih znakih širjenja virusa na koncu leta 2019 in začetku leta 2020 
začele aktivirati načrte neprekinjenega poslovanja in ukrepe za blaženje krize, da bi zaščitile 
uslužbence, informacije in fizična sredstva (glej okvir 2.6). Nekatere agencije so za obravnavo 
učinka pandemije tudi preusmerile vire (glej okvir 2.7). Pri pregledu, ki ga je izvedlo Sodišče, se 
je pokazalo, da je 34 od 37 agencij (92 %), ki so imele uradno odobrene in posodobljene načrte 
neprekinjenega poslovanja, te načrte aktiviralo neposredno zaradi pandemije. Tri agencije, ki 
niso aktivirale svojih načrtov, in sicer BEREC, CDT in EFCA, so navedle, da to zaradi njihovih 
začetnih odzivnih ukrepov (npr. omogočanje dela na daljavo vsem uslužbencem) ni bilo 
potrebno.  

90 %

Ob izbruhu pandemije COVID-19 je imelo 37 od 41
agencij uradno odobrene in posodobljene načrte 
neprekinjenega poslovanja in ponovne vzpostavitve 
delovanja. Štiri agencije, in sicer EASE, EBA, EIGE in GSA, 
tega niso imele.
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Okvir 2.6 

Časovnica aktivacije načrta neprekinjenega poslovanja v organu 
EUIPO 

 
Vir: odgovori na anketo, ki jo je izvedlo Sodišče, in dodatne informacije o aktivaciji, ki jih je 
zagotovil organ EUIPO 

 

25. 2. 2020
Zaradi vse bolj skrb vzbujajoče 
pandemije koronavirusa je kadrovska 
služba uslužbence obveščala o 
razmerah in potrebnih preventivnih 
ukrepih.

12. 3. 2020
Prvo sporočilo izvršnega direktorja 
uslužbencem, v katerem so opisani 
mogoči scenariji, vključno z možnostjo 
aktivacije načrta neprekinjenega 
poslovanja.

14. 3. 2020
Španski nacionalni organi so razglasili 
izredno stanje, zaradi česar uslužbenci od 
15. marca naprej niso več mogli priti v 
prostore EUIPO.

Na intranetu EUIPO so objavljene
informacije o tem, kako organizirati 
sestanke z videokonferenčnimi orodji itd.

15. 3. 2020

EUIPO aktivira svoj načrt 
neprekinjenega poslovanja in 
uslužbencem da navodilo, naj delajo od 
doma. Uslužbenci so o razmerah 
obveščeni po elektronski pošti in s 
sporočili SMS. Služba za usklajevanje 
načrta neprekinjenega poslovanja 
kontaktira svoje člane in kritične 
uslužbence, ki so potrebni za zagotovitev 
neprekinjenosti opravljanja dejavnosti 
EUIPO. 

16. 3. 2020

Izvajati se začne scenarij 6 načrta 
neprekinjenega poslovanja 
(nedostopnost prostorov EUIPO). 
Uslužbenci EUIPO na področju IKT 
spremljajo dejavnosti, da bi zagotovili 
razpoložljivost sej VPN. Začnejo se dnevni 
sestanki poslovodstva EUIPO.
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Okvir 2.7 

Poseben primer – odziv ECDC na pandemijo COVID-19 

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC), ki je bil ustanovljen z 
Uredbo (ES) št. 851/2004 Evropskega parlamenta in Sveta28, ima proračun v višini 
82 milijonov EUR in 271 uslužbencev. Njegova glavna naloga je zbiranje in širjenje 
podatkov o preprečevanju in obvladovanju bolezni pri ljudeh ter zagotavljanje 
znanstvenih mnenj na tem področju. Usklajevati mora tudi evropsko mrežo organov, ki 
delujejo na tem področju. Izbruh pandemije COVID-19 leta 2020 je največja nevarnost za 
javno zdravje, na katero se je moral ECDC odzvati od svojega začetka delovanja leta 2005. 

V odziv na izbruh COVID-19 je ECDC 9. januarja 2020 aktiviral svoj operativni načrt za 
primer nevarnosti na področju javnega zdravja. Ta dokument je bil za ECDC vodilo v 
izrednih razmerah, na podlagi njega pa je ECDC lahko preusmeril vire, potrebne za 
obravnavo pandemije. V tem obdobju so ekipe ECDC, odgovorne za izredne razmere na 
področju javnega zdravja, pripravile naslednje glavne izložke v zvezi s COVID-19: 
posodobljene podatke in spremljanje, vključno s hitrimi ocenami tveganja, znanstvene 
smernice za pomoč pri sprejemanju odločitev na področju javnega zdravja, informacije o 
bolezni in odzivnih ukrepih za zdravstvene delavce in širšo javnost ter odzive na zahteve 
ad hoc evropskih institucij in agencij. ECDC je vzporedno z aktivacijo načrta za izredne 
razmere na področju javnega zdravja od 16. marca 2020 izvajal tudi ukrepe iz svojega 
načrta neprekinjenega poslovanja za svoje vsakodnevne operacije. 

Vir: pregled odgovorov na anketo, ki ga je izvedlo Sodišče, zunanja ocena odziva ECDC na COVID-
19, dopolnjena z razgovori z uslužbenci ECDC in preverjanjem pridobljenih informacij 

2.41. Odzivne dejavnosti od februarja do marca 2020 so vključevale določitev specifičnih 
ekip za vodenje in organizacijo upravljanja odziva na COVID-19 (glej okvir 2.8). Večinoma so 
bile sestavljene iz visokih predstavnikov oddelkov iz cele organizacije29. Usklajevalni sestanki so 
sprva potekali vsak dan, tudi ob koncih tedna, kasneje pa dva- do trikrat na teden ali po 
potrebi. Ekipe za odziv so delovale v celotnem obdobju, zajetem v ta pregled. 

                                                             
28 UL L 142, 30.4.2004, str. 1. 

29 Direktorji, vodje uprave/vodje kadrovskih služb, uradniki za IKT, infrastrukturo in logistiko, 
komunikacije in varnost. 
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Okvir 2.8 

Primer notranje projektne skupine za spremljanje in obravnavanje 
učinka COVID-19 

Izvršni direktor agencije EMA se je 16. marca 2020 odločil za izvedbo dodatnih 
previdnostnih ukrepov za zmanjšanje tveganja širjenja COVID-19. Na podlagi te odločitve 
je projektna skupina lahko opredelila postopke za spremljanje in obravnavo COVID-19, 
redno informiranje uslužbencev in izvajanje strategij za blažitev posledic pandemije. 
Projektna skupina je dobila mandat, da zagotovi, da je agencija EMA pripravljena na vse 
mogoče scenarije. V odločitvi je bila opredeljena tudi organizacija projektne skupine v 
štirih ločenih delovnih tokovih: (1) terapevtski odziv; (2) dobavna veriga; (3) neprekinjeno 
poslovanje in učinek; (4) človeški viri.  

Vir: pregled odgovorov na anketo, ki ga je izvedlo Sodišče, in povezana dokazila 

2.42. Do 16. marca 2020 so skoraj vse agencije razširile ureditve za delo na daljavo in 
vsem uslužbencem, katerih prisotnost v pisarni ni bila nujna, dale navodilo, naj delajo na 
daljavo. Pri tem je bilo koristno, da so bile možnosti dela na daljavo vzpostavljene že pred 
izbruhom. Zato marca 2020 ni bilo treba izvesti velikega projekta uvedbe infrastrukture za delo 
na daljavo, vendar je bilo treba predvsem okrepiti obstoječe sisteme IKT (glej okvir 2.9). Pri 
analizi, ki jo je izvedlo Sodišče, se je pokazalo tudi, da nobena agencija ni poročala o resnih 
problemih z zmogljivostjo (pasovno širino), povezljivostjo ali varnostjo podatkov. Osem agencij 
(ACER, BEREC, CPVO, ECDC, ECHA, EFSA, EIOPA in SRB) je pred uvedbo izvedlo stresne teste 
svojih sistemov IKT, s čimer so pridobile dodatno zagotovilo o delovanju sistemov IKT pred 
uvedbo splošnega dela na daljavo.  
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Okvir 2.9 

Primeri okrepitve IKT in ureditev za delo na daljavo 

ENISA: shema za delo na daljavo obstaja od avgusta 2018. Poslovodstvo te agencije je 
11. marca 2020 izdalo upravno obvestilo, v katerem je odobrilo delo na daljavo za vse 
uslužbence, tudi agencijske delavce. Za zagotovitev, da so vzpostavljene delujoče ureditve 
za delo na daljavo za vse uslužbence, je potrebovala en dan.  

EMSA: delo na daljavo se je začelo 16. marca 2020 in sistem je bil takoj operativen. 
Uslužbenci so po navedbah agencije do 3. junija 2020 izvedli 68 000 klicev in organizirali 
3 444 konferenc po Skypu ter izvedli 2 203 klicev in organizirali 287 skupinskih sestankov 
po Teamsu. 

EUIPO: ko je bila odločitev sprejeta, se je nemudoma začela izvajati (glej tudi okvir 2.6). 
Ureditve za začetek dela vseh uslužbencev na daljavo so bile izvedene v enem koncu 
tedna. 

ECHA: agencija je svoje prostore zaprla 17. marca 2020 in večina uslužbencev je morala 
delati na daljavo, izjeme so se odobrile samo uslužbencem, ki opravljajo bistvene funkcije. 
Za zagotovitev dostopa do sistemov na daljavo za vse uslužbence ni bilo potrebno 
prehodno obdobje. 

EUROPOL: Med koncem tedna je bilo uslužbencem za zagotovitev neprekinjenega 
poslovanja razdeljenih 400 prenosnih računalnikov. 

CEDEFOP: Ureditev za delo na daljavo je bila vzpostavljena že oktobra 2017. Uslužbenci so 
prejeli prenosne računalnike in so imeli na voljo spletna delovna orodja za sodelovanje ter 
brezpapirne postopke. S tem je bilo omogočeno, da so uslužbenci še naprej delali do 
17. marca 2020, ko so se vse operacije začele izvajati na daljavo. 

Vir: rezultati ankete, ki jo je izvedlo Sodišče, razgovori z uslužbenci agencij in preverjanje 
pridobljenih informacij 

2.43. Agencije so z napredovanjem pandemije postopoma spreminjale in posodabljale 
svoje načrte ali razvijale specifične krizne načrte, da bi bolje obravnavale posamezne učinke, ki 
jih je imela pandemija na njihovo individualno organizacijo in operacije. Do 31. decembra 2020 
je 16 agencij pregledalo svoje načrte neprekinjenega poslovanja na podlagi do takrat 
pridobljenih izkušenj, ali pa so to nameravale storiti30. CEPOL je npr. v svoj načrt dodal scenarij 
za pandemijo. Na agencijo EASA kot regulatorja letalskega sektorja je pandemija še posebej 
močno vplivala. Agencija se je odločila, da bo svoj načrt neprekinjenega poslovanja in odziv 
osredotočila na specifične zdravstvene in varnostne vidike v zvezi s COVID-19, pa tudi na vidike, 
povezane z letalskim osebjem, potniki in drugimi deležniki v letalskem sektorju na splošno. Pet 

                                                             
30 ACER, BEREC, CDT, CEPOL, CPVO, EACEA, EASA, EASME, EBA, ECDC, EFCA, EIOPA, EMSA, 

ETF, EUROPOL in SRB. 
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agencij, in sicer EBA, ECDC, EIOPA, EUROPOL in EUIPO, je naročilo zunanje ocene upravljanja in 
organizacije svojega odziva.  

2.44. Vse agencije so v ukrepe za neprekinjeno poslovanje vključile tudi sproščanje 
ukrepov: npr. postopno vrnitev uslužbencev v pisarne. Večina agencij je uporabila postopni 
pristop, večinoma v obliki štirifaznega načrta (glej primer v okviru 2.10), ki omogoča 
kontrolirano zaostrovanje ali sproščanje ukrepov, odvisno od razvoja pandemije. Namen 
zaostrovanja/sproščanja ukrepov je upoštevanje priporočil in navodil nacionalnih in 
regionalnih zdravstvenih organov ter ocen tveganja in smernic Evropske komisije, ECDC in SZO. 
V praksi se je izvajanje med agencijami razlikovalo, kar je bilo večinoma odvisno od različnih 
nacionalnih/regionalnih ukrepov relevantnih organov. 

Okvir 2.10 

Primer faz v načrtu za vrnitev v pisarne 

 
Vir: odgovori na anketo, ki jo je izvedlo Sodišče, in informacije, ki jih je zagotovila agencija 

2.45. Glavni cilj, zaradi katerega je bila sprejeta odločitev o splošnem delu na daljavo, je 
bila zaščita uslužbencev. To, da ima prednost dobrobit uslužbencev, je bilo razvidno iz številnih 
internih dokumentov, ki jih je pregledalo Sodišče, poleg tega pa je bilo potrjeno med razgovori 
z vodstvom agencij. O učinku pandemije na delo in uslužbence, vključno z organizacijo vrnitve v 
pisarne, se je veliko razpravljalo v okviru svetovalne skupine mreže agencij Evropske unije za 
nove načine dela (glej okvir 1.2). Glede na informacije, ki jih je Sodišču posredovala mreža, se 
je večina uslužbencev agencij na splošno dobro znašla v težkih razmerah, ki jih je povzročila 
pandemija. Iz statističnih podatkov agencij o upravljanju časa je razvidno, da so uslužbenci 
delali več ur31 kot prej, da bi lahko opravili nove naloge, ki so jim bile naložene. Glede na 
povratne informacije agencij sta bili angažiranost in delovna uspešnost uslužbencev vsaj na 
enaki ravni kot pred pandemijo. Agencije, ki so specializirane za delovne razmere, kot npr. 
Eurofound in eu-OSHA, opažajo, da so vrhunci produktivnosti (in angažiranost uslužbencev) v 
času krize običajni, vendar to dolgoročno ni vzdržno. Člani mreže agencij Evropske unije so 

                                                             
31 Sodelovalo je 36 članov mreže, vendar konsolidirani podatki niso na voljo. Zaključek temelji 

na zapisnikih sestankov mreže.  

Agencija EASA je 13. maja 2020 sprejela strategijo za postopno vračanje v pisarne in pripravila 
akcijski načrt, o katerem je obvestila uslužbence. Vračanje je bilo organizirano v štirih fazah:

FAZA 0
Splošno delo od 
doma

FAZA 1
Previdno prvo 
sproščanje 
omejitev

FAZA 2
Postopno 
sproščanje 
omejitev

FAZA 3
Splošna 
sprostitev 
omejitev –
„nova 
normalnost“
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ocenili, da je med 10 % in 20 % uslužbencev navedlo, da so imeli neke vrste težav. V okviru 
2.11 je nekaj primerov ukrepov, opaženih v agencijah, za podpiranje uslužbencev v tem 
obdobju.  

Okvir 2.11 

Ukrepi za podpiranje dobrobiti uslužbencev 

 
Vir: odgovori na anketo, ki jo je izvedlo Sodišče, ter informacije mreže 

Ključni procesi upravljanja in vsakodnevne operacije so se, razen nekaterih izjem, 
nadaljevale brez resnih motenj  

2.46. Vsaka agencija ima upravni odbor, ki je najvišja raven upravljanja agencije. Glavna 
vloga odbora je zagotavljanje strateškega usmerjanja agencije in nadziranje njenih 
dejavnosti32. Po odpovedi fizičnih sestankov odborov v drugi polovici marca 2020 so se 
namesto sestankov uporabljali pisni postopki ali pa so se organizirali virtualni sestanki. Odbori 
so se lahko v tem novem okolju sestajali v skladu z zahtevami iz ustanovnih uredb agencij in 
pravočasno sprejemali zakonsko predpisane odločitve. Postopki z glasovanjem so se nadaljevali 
s specifičnimi elektronskimi orodji za glasovanje, kot je npr. EU Survey, tudi za glasovanja z 
oznako restricted ali confidential. Primeri statutarnih odločitev, ki so jih agencije sprejele med 
pandemijo, vključujejo sprejetje proračunov, sprememb, prenosov, programskih dokumentov, 

                                                             
32 Ime odbora se med agencijami razlikuje: nekatere agencije imajo odbor nadzornikov, druge 

upravni odbor, izvajalske agencije pa vodijo usmerjevalni odbori.  

Ciljna stran COVID-19
na spletišču in intranetni 
strani, vključno s 
praktičnimi navodili

Redna sporočila in 
komuniciranje višjega 
vodstva z empatijo in 
sočutjem

Spremljanje razmer v 
zvezi z zdravjem in 
dobrobitjo, vključno z 
anketami o dobrobiti 
uslužbencev

Platforma družbenega 
omrežja uslužbencev za 
omogočanje stikov zunaj 
delovnega okolja

Programi podpore s 
čuječnostjo (srečanja s 
psihologom za 
posameznike ali majhne 
skupine)

Spletna druženja, 
virtualni odmori za kavo, 
redni dvostranski stiki
vodstvenih delavcev s 
člani njihovih ekip in 
spletni športni program

Smernice in najboljše 
prakse v zvezi z 
razširjenimi ureditvami 
dela od doma

Prostovoljna 
zdravstvena in 
psihološka podpora se 
zagotavlja po spletu

Finančni prispevki za 
pisarniško opremo, da si 
uslužbenci lahko uredijo 
ustrezno pisarno doma
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letnih poročil o dejavnostih ter mnenj in zaključnih računov. Odbori so med pandemijo 
imenovali nove uslužbence na visokih položajih, kot npr. izvršne direktorje, in sicer v agencijah 
EMA, EBA, EASME in GSA. Odbori so torej med pandemijo lahko uspešno opravljali svojo vlogo 
upravljanja. 

2.47. Pri pregledu, ki ga je izvedlo Sodišče, se je pokazalo, da so agencije med pandemijo 
lahko zagotovile neprekinjeno delovanje svojih ključnih korporativnih funkcij (uprava, IKT, 
kadrovska služba itd.), in sicer zaradi prehoda na virtualno odločanje in ureditve za delo na 
daljavo (glej okvir 2.12). 

Okvir 2.12 

Primer ohranitve in prilagoditve kritičnih storitev IT med pandemijo 
COVID-19 

Ker je bil dostop do prostorov agencij za uslužbence in zunanje ponudnike storitev 
omejen, se je neprekinjenost poslovanja kritičnih storitev IT zagotovila s prehodom z 
zagotavljanja storitev v prostorih na zagotavljanje storitev na drugih lokacijah, in sicer po 
posvetovanjih s partnerskimi generalnimi direktorati in GD BUDG. Ta ureditev naj bi 
trajala v nekem časovnem okviru, v večini primerov do izteka pogodb. Pri zasnovi novih 
pogodb IT se bosta bolj izčrpno upoštevali obe možnosti (v prostorih in na drugih 
lokacijah), s čimer se bo omogočila fleksibilnost v prihodnosti. 

Vir: rezultati ankete, ki jo je izvedlo Sodišče, razgovori z uslužbenci agencij in preverjanje 
pridobljenih informacij 

2.48. Agencije so kljub pandemiji lahko pravočasno pridobile blago in storitve v potrebni 
količini in kakovosti. Sodišče je našlo le malo primerov neuspešnih razpisov za zbiranje ponudb, 
pri katerih ni bilo prejetih dovolj ponudb ali pri katerih so bile nekatere storitve (začasno) 
preklicane. Prošnjam ponudnikov za podaljšanje rokov je bilo ugodeno brez večjih zamud. 
Agencije so uvedle postopke za predložitev vlog v elektronski obliki (e-Submission) za odprte 
postopke, zaradi česar so se ti lahko nadaljevali v virtualnem okolju33. Delo komisij za 
ocenjevanje je potekalo po spletu, odbori za ocenjevanje ponudb pa so svoje sklepe 
podpisovali elektronsko, razen v izjemnih primerih, v katerih so izid potrdili po elektronski 
pošti. Drug primer je uporaba začasnega pravila po navodilu Evropske komisije, v skladu s 
katerim so bili do normalizacije delovnih razmer namesto podpisov s pisalom z modrim črnilom 
na pogodbah dovoljeni elektronski podpisi (glej okvir 2.13). 

                                                             
33 Agencije, ki še vedno uporabljajo sistem predložitve papirne dokumentacije za ponudbe 

nižje vrednosti, so izjemoma sprejele tudi ponudbe po elektronski pošti do ponovnega 
začetka uporabe običajnih postopkov. 
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Okvir 2.13 

Primer ukrepov, ki jih je sprejela neka agencija v zvezi z upravljanjem 
razpisnih postopkov, v odziv na pandemijo COVID-19  

EUROPOL je izvedel vrsto ukrepov za ohranjanje učinkovitosti upravljanja postopkov za 
oddajo javnega naročila in z njimi povezanih dejavnosti: 

o ob izbruhu pandemije je ocenil bistvene dejavnosti, ki jih mora organizacija ohraniti, 

o pripravil je dopise, s katerimi je izbrane izvajalce obvestil o tem, da pandemija 
pomeni višjo silo, in o njenem učinku na veljavne specifične pogodbe in naročilnice, 

o oddal je nujna naročila zaradi izrednih potreb, ki so bile posledica pandemije (npr. 
strojna in programska oprema ter potrošni material), 

o zagotovil je strateško in pravno svetovanje o javnem naročanju in pogodbah s 
kratkimi roki (zlasti v zvezi z varstvom zdravstvenih podatkov med krizo, zavrnitvijo 
izjav o višji sili ter zasnovo, naročilom in izvedbo e-podpisa), 

o spremenil je nekatere pogodbe, da bi prilagodil tveganja v zvezi s pandemijo (npr. 
spremembe obsega pogodb, načini dobave, delo na daljavo za svetovalce). 

2.49. Sodišče je pri svojih revizijah računovodskih izkazov za leto 2020 ocenilo skladnost s 
pravili o javnem naročanju, vključno s postopki, na katere bi lahko vplivala pandemija34. 
Podrobnosti o tem delu so v poglavju 3 tega poročila.  

2.50. Sodišče je ugotovilo, da so agencije v zvezi z javnim naročanjem in pogodbami med 
pandemijo pred kakršno koli odločitvijo za svetovanje prosile svoje partnerske generalne 
direktorate in/ali GD BUDG za vsak primer posebej. Sodišče ni našlo dokazov, da bi bila v 
primerjavi s prejšnjimi leti uporaba neposredne oddaje naročila brez konkurence zaradi 
pandemije prekomerna. V enem primeru je ugotovilo, da je EASO uporabil odstopanje zaradi 
skrajne nujnosti v skladu s členom 11.1(c) Priloge 1 k finančni uredbi, da bi nadomestil znatno 
motnjo v dobavi osebne zaščitne opreme v okviru obstoječe pogodbe. To ni vplivalo na 
zakonitost in pravilnost oddaje javnega naročila. Sodišče je prišlo do zaključka, da so se pravila 
o javnem naročanju na splošno upoštevala, vendar obstajajo nekatere specifične izjeme (glej 
okvir 2.14). 

                                                             
34 Sodišče je preizkusilo 3–5 postopkov za vsako agencijo. 
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Okvir 2.14 

Primeri neupoštevanja pravil o javnem naročanju, do katerih je prišlo 
neposredno zaradi pandemije COVID-19 

EIOPA: organ EIOPA je maja 2020 podpisal pogodbo o zagotavljanju tečajev usposabljanja 
na kraju samem. Takrat se je pandemija še razvijala, omejitve v zvezi z dogodki, ki ne 
potekajo na daljavo, pa so že bile znane. Organ je avgusta 2020 podpisal spremembo 
pogodbe in vanjo vključil nove pogodbene postavke: zagotavljanje virtualnih tečajev 
usposabljanja. Ti tečaji na daljavo so bili določeni po fiksnih cenah, ki so bile višje od cen 
tečajev usposabljanja na kraju samem, dogovorjenih v prvotni pogodbi. Te spremembe 
pomenijo nove pogodbene pogoje. Če bi bili ti del prvotnega postopka za oddajo javnega 
naročila, bi bilo z njimi mogoče pritegniti dodatne ponudnike s konkurenčnejšimi cenami, 
saj ne bi bilo geografskih omejitev, do katerih je prišlo, ker naj bi usposabljanje potekalo 
na kraju samem. Ta sprememba pogodbe ni v skladu z Direktivo 2014/24/EU35, zato je 
nepravilna. 

CEPOL: agencija CEPOL je plačala stroške za odpoved rezervacije hotela za usposabljanje v 
Budimpešti, ki naj bi potekalo septembra 2020. Usposabljanje je bilo odpovedano zaradi 
omejitev zaradi COVID-19. Če bi agencija CEPOL uveljavljala klavzulo o višji sili, ki je 
vključena v okvirno pogodbo, bi lahko rezervacijo preklicala brez stroškov. V tem primeru 
agencija CEPOL ni uspešno zaščitila finančnih interesov EU. 

Vir: revizija računovodskih izkazov za leto 2020, ki jo je izvedlo Sodišče 

2.51. Sodišče je odkrilo več motenj v postopkih zaposlovanja in izbirnih postopkih, do 
katerih je prišlo zaradi omejitvenih ukrepov in prepovedi potovanj, uvedenih marca 2020 (glej 
primere v okviru 2.15). Od sredine aprila 2020 je večina agencij lahko ponovno začela izvajati 
ali nadaljevala postopke zaposlovanja, ko so bili vzpostavljeni spletni postopki za zagotovitev 
izvajanja izbirnih postopkov in uvajanja na daljavo. Zaradi rešitev na daljavo je bilo sicer 
mogoče nadaljevanje kritičnih postopkov zaposlovanja, vendar je bilo nekaj težav. Več agencij 
je navedlo, da je bil proces težaven in dolgotrajen, saj so na postopke sprva vplivali tehnični 
problemi, npr. težave s povezavo, ali nenadna nerazpoložljivost kandidatov ter izziv izvajanja 
postopkov za uvajanje v virtualnem okolju. Drug izziv pri testiranjih na daljavo je bil, da so 
kandidati po spletu težko dokazali nekatere usposobljenosti. 

2.52. Ker se je zaposlovanje na začetku leta 2020 upočasnilo, je prišlo do tveganja ozkih 
grl na področju človeških virov v prihodnosti, saj bo vse večje število prihodnjih uslužbencev 
potrebovalo ustrezno (virtualno) uvajanje, osebne mape, usposabljanja in ocene. Ta pritisk bo 
še posebej velik v agencijah, ki izvajajo večje število postopkov zaposlovanja, kot npr. Frontex 
(glej okvir 2.15), za manjše agencije pa ta zadeva ne bo tako pomembna. 

                                                             
35 Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 94, 28.3.2014, str. 65). 
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Okvir 2.15 

Učinek pandemije na zaposlovanje 

Frontex: zaradi splošne upočasnitve zaposlovanja, do katere je prišlo med pandemijo, so 
nastale zamude pri zaposlovanju 40 opazovalcev spoštovanja temeljnih pravic, ki bi jih bilo 
treba v skladu z Uredbo (EU) 2019/189636 imenovati do 31. decembra 2020. V času 
revizije, ki jo je izvedlo Sodišče, ni bil imenovan še noben opazovalec. To povzroča resno 
tveganje za operacije in ugled agencije. 

EASO: 28. februarja 2020 je izvršni direktor odpovedal vse načrtovane razgovore za 
zaposlovanje. O tem so obvestili vseh 161 kandidatov, ki so bili povabljeni na razgovore in 
teste na Malto. Zaradi odpovedi je prišlo do enomesečne zamude pri vseh postopkih 
zaposlovanja in kasnejših zamud pri prihodu novih uslužbencev.  

Vir: odgovori na anketo, ki jo je izvedlo Sodišče 

2.53. Tveganja, povezana z izbirnimi postopki, so bila ublažena. Prijave so bile predložene 
v elektronski obliki v namenske poštne predale, razgovori pa so se organizirali na daljavo (po 
spletu z uporabo aplikacij Teams, Outlook ali Skype). Pisni testi so potekali po spletu: 
individualno med kandidatom in predstavnikom kadrovske službe agencije ali pod nadzorom 
zunanjega ponudnika storitev. Člani odborov za ocenjevanje so lahko imeli virtualne sestanke 
ter dokumente in odločitve odobravali z uporabo elektronskega podpisa ali po elektronski 
pošti.  

2.54. Do zdaj so bile izkušnje agencij na področju zaposlovanja in izbirnih postopkov 
različne. To je bilo odvisno od tega, koliko novih uslužbencev so zaposlile posamezne agencije, 
od lokalnih omejitvenih ukrepov, internih virov kadrovske službe in njihove odvisnosti od 
zunanjih ponudnikov storitev.  

2.55. Dodaten izziv, povezan s pandemijo, je pomenila zahteva, da morajo kandidati pred 
zaposlitvijo opraviti zdravniški pregled. V nekaterih državah je bil dostop do zdravstvenih 
storitev zaradi strogih omejitvenih ukrepov prekinjen. V drugih primerih so se agencije 
zanašale na zdravstveno službo Evropske komisije v Bruslju, ki je bila nekaj časa zaprta, kar je 
vplivalo na tiste agencije, ki jo uporabljajo za izvajanje zdravniških pregledov pred zaposlitvijo. 
Agencije so se po navodilih Evropske komisije strinjale, da te teste odložijo in ponudijo pogojne 
pogodbe, s čimer so novozaposlenim uslužbencem dale na voljo več časa, da opravijo teste. Pri 
pregledu, ki ga je izvedlo Sodišče, se je pokazalo, da je 15 agencij (37 %) uporabilo to možnost, 

                                                             
36 Uredba (EU) 2019/1896 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 295, 14.11.2019, str. 1). 
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da so lahko nadaljevale z zaposlovanjem37. Če kandidati ne bi opravili testov do določenega 
roka, običajno pred koncem poskusne dobe, bi se pogodbe razveljavile.  

Agencije so kljub pandemiji COVID-19 opravljale svoje mandate, čeprav nekoliko počasneje 

2.56. Čeprav je težko v celoti osamiti učinke pandemije, je Sodišče lahko oblikovalo 
zaključek, da je pandemija vplivala na vsa področja osrednjih dejavnosti agencij, vendar 
različno močno.  

2.57. Na splošno se je zaradi pandemije pospešil prehod na drugačne metode dela, kar je 
privedlo do prihrankov na več področjih. Nobena agencija ni v celoti porabila svojega 
proračuna za službena potovanja. V nekaterih agencijah je zmanjšanje teh stroškov doseglo 
skoraj 90 %. Do prihrankov je prišlo tudi zaradi zamud ali odpovedi v zvezi s postopki 
zaposlovanja, zdravniškimi pregledi pred zaposlitvijo, fizičnimi sestanki ter tega, da so se 
nekateri tečaji usposabljanja izvedli po spletu. Podobno so bile manjše tudi potrebe po 
menzah, čiščenju, poraba vode in električne energije ter potreba po varnostnih storitvah. 

2.58. Agencije so pregledale svoje proračune in cilje, določile nove prioritete in 
prerazporedile sredstva na druga področja, da bi preprečile prekomerne razveljavitve na koncu 
leta, vendar je Sodišče odkrilo nekaj slabosti (glej odstavka 2.32 in 2.33). Upočasnitev in 
prehod na drugačne metode dela z manj službenimi potovanji, fizičnimi sestanki itd. pa sta še 
vedno opazna v več znižanjih dogovorjenih proračunov agencij za leto 2020 in posledičnih 
vračilih odobritev Evropski komisiji. Drug kazalnik je opaženo splošno povečanje zneskov 
odobritev, prenesenih iz proračunskega leta 2020 v proračunsko leto 2021 v primerjavi s 
prejšnjimi leti. 

2.59. Sodišče je opazilo, da je pri nekaterih agencijah, ki zaračunavajo pristojbine (ECHA, 
EASA in ERA), prišlo do povečane volatilnosti v zvezi z zaračunanimi in pobranimi pristojbinami, 
kar je vplivalo na njihovo proračunsko načrtovanje in finančno stabilnost na splošno. Na 
primer, o pomembnem zmanjšanju prihodkov iz pristojbin v letu 2020 sta poročali ECHA 
(7,0 milijona EUR manj prihodkov iz pristojbin v skladu z uredbo REACH v primerjavi s sprva 
načrtovanimi zneski v proračunu) in EASA (3,2 milijona EUR manj prihodkov iz pristojbin v 
primerjavi z letom 2019). 

                                                             
37 ACER, BEREC, CPVO, EBA, ECHA, EASO, EIOPA, ERCEA, ESMA, EUIPO, EUROJUST, FRONTEX, 

GSA, INEA in SRB.  
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2.60. Kar zadeva programe dela in dejavnosti, je zaradi pandemije prišlo do pomembne 
preusmeritve virov in načrtovanih dejavnosti v dejavnosti, povezane s COVID-19. Najopaznejši 
so bili primeri na področju zdravja (ECDC in EMA). Glede na navedbe v zunanji oceni38 (glej tudi 
okvir 2.7) pomeni za ECDC pandemija najresnejše izredne razmere na področju javnega 
zdravja, na katere se je morala agencija odzvati od svoje ustanovitve leta 2004. V letu 2020 je 
odziv EU na COVID-19 postal glavna dejavnost ECDC, za katero je bila porabljena večina časa in 
virov agencije39. Za agencijo EMA pa se je bistveno spremenilo celotno okolje, v katerem 
deluje. Pandemija je namreč vplivala na celotno evropsko regulativno mrežo za zdravila40, 
zaradi česar je morala EMA okrepiti usklajevanje regulativne mreže EU in pospešiti postopke v 
odborih za izdelke, povezane s COVID-19. Evropska komisija je novembra 2020 predložila 
predlog za novo uredbo za dopolnitev in okrepitev sedanjih osrednjih nalog agencije ter 
razširitev mandata agencije in dodatno olajšanje usklajenega odziva na zdravstvene krize na 
ravni EU41. 

2.61. Pandemija je vplivala tudi na agencije, ki izvajajo politike EU na drugih področjih. 
Frontex npr. zaradi svetovnih prepovedi potovanj ni mogel izvesti načrtovanih dejavnosti 
vračanja, zaradi česar je prišlo do 52,5-odstotnega zmanjšanja sprva izglasovanega proračuna 
za vračanje v letu 2020. Načrtovano terensko delo fundacije Eurofound za sedmo evropsko 
raziskavo o delovnih razmerah se je bistveno spremenilo, kar je vplivalo na potencial za analizo 
trendov na področju delovnih razmer v več kot dvajsetletnem obdobju. EASA, EMSA in ERA so 
morale hitro določiti nove prioritete, saj so morale zagotoviti nove smernice za zagotovitev, da 
se v prometnem sektorju in sektorju mobilnosti upoštevajo evropski varnostni in zdravstveni 
ukrepi ter protokoli, ki so neposredna posledica pandemije.  

2.62. Sodišče je torej opazilo, da so agencije sprejele relevantne ukrepe in svoje delo hitro 
prilagodile pandemiji. To so dosegle s pospešitvijo ukrepov digitalizacije, boljšim sodelovanjem, 
s tem pa se je izboljšal način izmenjave informacij za ohranjanje delovanja (glej okvir 2.16).  

                                                             
38 Strategic and performance analysis of ECDC response to COVID-19, McKinsey, 

november 2020. 

39 Center je moral glede na navedbe v svojem letnem poročilu o dejavnostih odpovedati ali 
odložiti 35 % svojih sprva načrtovanih izložkov za leto 2020 ter vire preusmeriti v ukrepe, 
povezane s COVID-19. 

40 Evropska regulativna mreža za zdravila je mreža nacionalnih pristojnih organov v državah 
članicah EU in Evropskem gospodarskem prostoru (EGS), ki sodelujejo z agencijo EMA in 
Evropsko komisijo.  

41 EMA, Final programming document 2021-2023 (EMA/53919/2021). 
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Okvir 2.16 

Primeri dobre prakse, ki jih je treba nadaljevati 

Sodišče poudarja več primerov dobre prakse, ki naj jih agencije EU nadaljujejo, tudi ko se 
bodo razmere počasi normalizirale: 

o nadaljevanje vključevanja doslej pridobljenih izkušenj med pandemijo v preglede in 
postopke v zvezi z neprekinjenim poslovanjem, 

o nadaljevanje procesa digitalizacije, ki je bil zaradi pandemije pospešen, npr. z uvedbo 
popolnoma digitalnih delovnih postopkov in tehničnih rešitev za delovne prostore, 

o nadaljevanje razvoja spletnih ukrepov za dobrobit uslužbencev in orodij za poklicni 
razvoj, uvedenih med pandemijo, 

o nadaljevanje prilagajanja postopkov za ocenjevanje uslužbencev in kazalnikov 
uspešnosti za uslužbence na virtualno/hibridno delovno okolje, 

o nadaljevanje prilagajanja programov in ciljev, da bi ti odražali operacije in storitve, ki 
jih agencije EU zagotavljajo v razmerah med pandemijo COVID-19 in po njej. 

Agencije upoštevajo revizijska opažanja iz prejšnjih let 

2.63. Sodišče predstavlja informacije o pregledu stanja na področju ukrepov, ki so jih 
agencije sprejele na podlagi opažanj iz prejšnjih let. Na sliki 2.7 je prikazano, da so bili 
popravljalni ukrepi za 174 opažanj, ki do konca leta 2019 niso bila upoštevana, leta 2020 v 
večini primerov izvedeni ali so se izvajali. Sodišče za 31 agencij42 poroča o 86 opažanjih, v zvezi 
s katerimi popravljalni ukrepi niso bili izvedeni ali se še izvajajo. Za popravljalne ukrepe v zvezi 
s štirimi opažanji od 14, ki še niso bili izvedeni, niso bile (izključno) pristojne agencije. 

                                                             
42 ACER, BEREC, Cedefop, CEPOL, Chafea, CPVO, EASA, EASME, EASO, EBA, ECHA, EIGE, EIOPA, 

EIT, EFSA, EMA, EMCDDA, EMSA, ENISA, ESMA, ETF, EUIPO, eu-LISA, EU-OSHA, Eurofound, 
Eurojust, Europol, FRA, Frontex, GSA in REA. 
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Slika 2.7 – Prizadevanja agencij za upoštevanje opažanj iz prejšnjih let 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 
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Drugi izdelki Sodišča, ki se nanašajo na 
agencije  
2.64. Sodišče je poleg revizijskih poročil, ki so se posebej nanašala na agencije, v letu 2020 
objavilo tudi številna posebna poročila o izvajanju politik EU, ki so se nanašala na več agencij 
(slika 2.8). 
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Slika 2.8 – Druga posebna poročila Sodišča, ki se nanašajo na agencije in 
so bila objavljena leta 202043 

 

Posebno poročilo št. 26/2020 –
Morsko okolje: zaščita EU je 
obsežna, vendar ni 
poglobljena

Posebno poročilo št. 5/2020 –
Trajnostna raba 
fitofarmacevtskih sredstev: 
omejen napredek pri merjenju 
in zmanjševanju tveganj

Posebno poročilo št. 18/2020 –
Sistem EU za trgovanje z 
emisijami: brezplačna 
dodelitev pravic bi morala biti 
bolj ciljno usmerjena

Posebno poročilo št. 15/2020 –
Zaščita divjih opraševalcev v 
EU: pobude Komisije niso bile 
uspešne

Senat I
Trajnostna raba 
naravnih virov

Senat II
Naložbe v 
kohezijo, rast in 
vključevanje

Razdelek 1a 
večletnega 
finančnega okvira

Razdelek 2 
večletnega 
finančnega okvira

Razdelek 3 
večletnega 
finančnega okvira

Samofinancirane

EASME
Posebno poročilo št. 1/2020 –
Ukrepi EU v zvezi z okoljsko primerno 
zasnovo in označevanjem energijske 
učinkovitosti: pomemben prispevek k 
večji energijski učinkovitosti zmanjšujejo 
velike zamude in neskladnost

Posebno poročilo št. 4/2020 –
Uporaba novih tehnologij zajemanja 
posnetkov za spremljanje skupne 
kmetijske politike: na splošno stalen 
napredek, vendar počasnejši pri 
spremljanju na področju podnebja in 
okolja

Posebno poročilo št. 6/2020 –
Trajnostna mobilnost v mestih v EU: 
bistvenega izboljšanja ni mogoče doseči 
brez zavezanosti držav članic

Posebno poročilo št. 10/2020 –
Prometna infrastruktura v EU: 
za pravočasno doseganje 
učinkov omrežja bi bilo treba 
megaprojekte izvajati hitreje

EEA

EEA

EFSA

EFSA EEA

EEA

EEA GSA, REA

EEA

INEA
Posebno poročilo št. 9/2020 –
Jedrno cestno omrežje EU: krajši 
potovalni čas, toda omrežje še ni povsem 
delujoče

INEA

Posebno poročilo št. 11/2020 –
Energijska učinkovitost stavb: še vedno je 
potreben večji poudarek na stroškovni 
učinkovitosti

EEA

Posebno poročilo št. 13/2020 –
Biotska raznovrstnost na kmetijskih 
zemljiščih: s prispevkom SKP se upad ni 
ustavil
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Vir: Evropsko računsko sodišče  

                                                             
43 Leta 2021 je senat III (zunanji ukrepi, varnost in pravica) izdal posebno poročilo št. 8/2021: 

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

Senat II
Naložbe v kohezijo, 
rast
in vključevanje

EASME

Posebno poročilo št. 12/2020 –
Evropsko svetovalno vozlišče za 
naložbe: vzpostavljeno je bilo za 
spodbujanje naložb v EU, vendar 
je njegov učinek še vedno omejen

Senat IV
Regulacija trgov in 
konkurenčno 
gospodarstvo

Senat V
Financiranje in 
upravljanje 
Unije 

EASME
Posebno poročilo št. 02/2020 –
Instrument za mala in srednja 
podjetja v praksi: uspešen in 
inovativen program z izzivi

VSE

Posebno poročilo št. 22/2020 –
Prihodnost agencij EU: potencial 
za več fleksibilnosti in 
sodelovanja

SRB

Posebno poročilo št. 21/2020 –
Nadzor državne pomoči finančnim 
institucijam v EU: treba je 
preveriti ustreznost

Posebno poročilo št. 25/2020 –
Unija kapitalskih trgov: počasen 
začetek izvajanja pobude z 
ambicioznim ciljem

Razdelek 1a 
večletnega 
finančnega okvira

Razdelek 2 
večletnega 
finančnega okvira

Razdelek 3 
večletnega 
finančnega okvira

Samofinancirane

EBA

VSE VSE VSE EASME, EIOPA, EBA

Mnenje št. 4/2020 –
Mnenje o predlogu 2020/0101 (COD) za uredbo 
Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe 
(EU) št. 1303/2013, kar zadeva izredne dodatne vire in 
ureditev izvrševanja v okviru cilja „naložbe za rast in 
delovna mesta“, da se zagotovi pomoč spodbujanju 
odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in 
pripravi zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja 
gospodarstva (REACT-EU); in o spremenjenem predlogu 
2018/0196 (COD) za uredbo Evropskega parlamenta in 
Sveta o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, 
Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih 
pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za 
notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in 
vizume

EUROPOL, EUROJUST
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Odgovor mreže agencij EU 
1.22 Urad EUIPO želi opozoriti na odločitev zakonodajalcev, ki je bila potrjena med zadnjo 
zakonodajno reformo. V skladu s členom 176(2) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (EUTMR) „proračunski odbor 
potrdi zaključni račun izvršnemu direktorju glede izvajanja proračuna”. Ta potrditev predvsem 
temelji na letnem poročilu Evropskega računskega sodišča. 

Urad CPVO želi poudariti, da je upravni svet urada CPVO proračunski organ agencije. Veljavna 
določba je navedena v členu 109 Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94 z dne 27. julija 1994 o 
žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti. 

Enotni odbor za reševanje želi poudariti, da spada med agencije, ki se v celoti financirajo iz 
lastnih sredstev. Proračun in kadrovski načrt Enotnega odbora za reševanje se odobrita na 
plenarnem zasedanju na predlog predsednika v skladu s členom 61 Uredbe (EU) št. 806/2014. 

2.23 Mreža agencij EU (EUAN) pozdravlja letno poročilo Sodišča o agencijah EU za proračunsko 
leto 2020. Mreža se je strinjala, da bi se bilo treba bolj osredotočiti na teme notranje kontrole v 
okviru integriranih sistemov upravljanja. Aprila 2021 je bila ustanovljena delovna skupina za 
vprašanja notranje kontrole. Cilji delovne skupine so izmenjava znanja za boljše vključevanje in 
usklajevanje zadev notranje kontrole v splošni sistem upravljanja agencij, izboljšanje uspešnosti 
in učinkovitosti zadev notranje kontrole z izmenjavo dobrih praks, okvirov, metodologij in 
pristopov znotraj mreže EUAN. 

2.21, 2.35 Mreža EUAN priznava predhodna opažanja Sodišča, zlasti na področjih upravljanja 
javnih naročil in postopkov zaposlovanja ter proračunskega upravljanja. Članice mreže EUAN so 
se zavezale, da bodo nenehno izboljševale svoje politike in postopke. Mreža želi poudariti, da se 
predhodna opažanja glede posameznih zadev razlikujejo od agencije do agencije, zato se želi 
sklicevati na odziv posamezne agencije na izjavo o zanesljivosti. 

Okvir 2.8 Delovno področje št. 1 agencije EMA o terapevtskem odzivu je vključevalo tudi 
ustanovitev projektne skupine EMA za pandemijo COVID-19, ki je v središču prizadevanj, da bi 
agenciji EMA, evropski regulativni mreži za zdravila in Evropski komisiji omogočili hitro in 
usklajeno regulativno ukrepanje med pandemijo v vseh državah članicah EU. Delovno področje 
št. 2 o dobavni verigi je vključevalo ustanovitev „izvršne usmerjevalne skupine EU za 
pomanjkanje in varnost zdravil” skupaj z evropsko regulativno mrežo za zdravila, ki ji predseduje 
Evropska komisija, da se zagotovi strateško vodstvo za nujno in usklajeno ukrepanje ter 
preprečijo in ublažijo motnje v oskrbi z zdravili med pandemijo. 

2.39 Po reviziji je Urad 31. maja 2021 odobril načrt neprekinjenega poslovanja. 

Okvir 2.15 Postopek zaposlovanja je bil začasno prekinjen le za obdobje enega meseca. 
Urad EASO je z izbirnim postopkom na daljavo še naprej hitro zaposloval osebje. Kljub zapletom, 
povezanim s pandemijo, je uradu EASO v letu 2020 uspelo zaposliti 86 statutarnih uslužbencev, 
kar je naše najuspešnejše leto pri zaposlovanju. 

 

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/emas-governance-during-covid-19-pandemic#covid-19-ema-pandemic-task-force-section
https://www.ema.europa.eu/en/glossary/european-medicines-regulatory-network
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Poglavje 3  

Izjave o zanesljivosti in drugi revizijski rezultati,  

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

Osnova za mnenja 

3.1.1. Sodišče je revizijo izvedlo v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja (ISA) in 
etičnim kodeksom MZRS ter mednarodnimi standardi za vrhovne revizijske institucije INTOSAI 
(ISSAI). Odgovornost Sodišča na podlagi teh standardov je natančneje opisana v delu tega 
poročila z naslovom Revizorjeva odgovornost. V skladu z etičnim kodeksom za poklicne 
računovodje, ki ga je izdal Odbor za mednarodne etične standarde za računovodje (kodeks 
IESBA), ter etičnimi zahtevami, relevantnimi za revizijo, ki jo izvaja Sodišče, je Sodišče 
neodvisno, poleg tega pa izpolnjuje tudi druge etične obveznosti v skladu s temi zahtevami in 
kodeksom IESBA. Sodišče meni, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna podlaga 
za njegovo mnenje. 

Odgovornosti poslovodstva in odgovornih za upravljanje 

3.1.2. V skladu s členi 310 do 325 PDEU in finančno uredbo za agencije so poslovodstva 
agencij odgovorna za pripravo in predstavitev njihovih zaključnih računov na podlagi 
mednarodno sprejetih računovodskih standardov za javni sektor ter za zakonitost in pravilnost 
transakcij, povezanih z zaključnim računom. To vključuje zasnovo, izvajanje in vzdrževanje 
notranjih kontrol, ki se uporabljajo za pripravo in predstavitev računovodskih izkazov brez 
pomembno napačne navedbe zaradi goljufije ali napake. Poslovodstvo je odgovorno tudi za 
zagotavljanje skladnosti dejavnosti, finančnih transakcij in informacij v računovodskih izkazih z 
uradnimi zahtevami, ki veljajo zanje. Končno odgovornost za zakonitost in pravilnost transakcij, 
povezanih z zaključnim računom, imajo poslovodstva agencij. 

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

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

3.1.5. Cilj Sodišča je pridobiti sprejemljivo zagotovilo o tem, ali so zaključni računi agencij 
brez pomembno napačne navedbe in ali so transakcije, povezane z zaključnim računom, 
zakonite in pravilne, ter na podlagi svoje revizije Evropskemu parlamentu in Svetu ali drugim 
organom za razrešnico zagotoviti izjave o zanesljivosti zaključnih računov agencij ter o 
zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij. Sprejemljivo zagotovilo je visoka raven 
zagotovila, vendar ni nujno, da se z revizijo vedno odkrije obstoječa pomembno napačna 
navedba ali neskladnost. Do napačne navedbe ali neskladnosti lahko pride zaradi goljufije ali 
napake, za pomembne pa štejejo, če se lahko utemeljeno pričakuje, da bodo ločeno ali skupaj 
vplivale na ekonomske odločitve, ki bi jih uporabniki sprejeli na podlagi tega zaključnega 
računa. 

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

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

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

o ugotavlja in ocenjuje tveganja pomembno napačnih navedb v zaključnem računu in 
pomembnih neskladij z njim povezanih transakcij z zahtevami pravnega okvira Evropske 
unije zaradi goljufije ali napake, pripravlja in izvaja revizijske postopke glede na ta 
tveganja ter pridobiva revizijske dokaze, ki so zadostna in ustrezna podlaga za njegovo 
mnenje. Tveganje, da se ne odkrijejo pomembno napačne navedbe ali neskladja, ki so 
posledica goljufij, je večje, kot da se ne odkrijejo pomembno napačne navedbe ali 
neskladja, ki so posledica napake, saj goljufije lahko vključujejo dogovarjanje, 
ponarejanje, načrtne opustitve, zavajajoče razlage ali pa izogibanje notranjim kontrolam, 

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

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

o vrednoti celotno predstavitev, strukturo in vsebino zaključnega računa, vključno z 
razkritji, ter to, ali so v zaključnem računu pošteno predstavljene z njim povezane 
transakcije in dogodki, 

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

o kadar je bilo to ustrezno, je Sodišče upoštevalo revizijsko delo v zvezi z zaključnim 
računom agencij, ki ga je opravil neodvisni zunanji revizor, kot je določeno v členu 70(6) 
finančne uredbe EU. 

Sodišče komunicira s poslovodstvom, med drugim glede načrtovanega obsega in časovnega 
razporeda revizij ter pomembnih revizijskih ugotovitev, vključno z morebitnimi pomembnimi 
pomanjkljivostmi notranjih kontrol, ki jih odkrije pri svoji reviziji. Od zadev, o katerih 
komunicira z agencijami, določi tiste, ki so bile najpomembnejše pri reviziji zaključnih računov 
za tekoče obdobje in so zato ključne revizijske zadeve. Te zadeve opiše v revizijskem poročilu, 
razen če je z zakoni ali predpisi prepovedano javno razkritje zadeve ali, v izredno redkih 
okoliščinah, če ugotovi, da se o zadevi v njegovem poročilu ne bi smelo poročati, ker bi bilo 
smiselno pričakovati, da bodo neugodne posledice tega poročanja večje od koristi javnega 
interesa. 



  

Agencije, ki so financirane iz razdelka 
1a večletnega finančnega okvira – 
Konkurenčnost za rast in delovna 

mesta 
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Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) 

 

3.2. Agencija Evropske unije za 
sodelovanje energetskih regulatorjev 
(ACER) 

Uvod 

3.2.1. Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev (Agencija ali ACER) 
s sedežem v Ljubljani je bila ustanovljena z Uredbo (ES) št. 713/2009 Evropskega parlamenta in 
Sveta44. Glavna naloga Agencije je na ravni Unije pomagati nacionalnim regulativnim organom 
pri izvajanju regulativnih nalog, ki jih izvajajo v državah članicah, in po potrebi usklajevati 
njihove dejavnosti. V skladu z uredbo REMIT45 so bile Agenciji in nacionalnim regulativnim 
organom dodeljene dodatne odgovornosti v zvezi s spremljanjem evropskega veleprodajnega 
energetskega trga. Na sliki 3.2.1 so predstavljeni ključni podatki o Agenciji46. 

Slika 3.2.1 – Ključni podatki o Agenciji 

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

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

Vir: konsolidirani zaključni račun Evropske unije za proračunsko leto 2019 in končni zaključni račun 
Agencije za proračunsko leto 2020; podatke o uslužbencih je zagotovila Agencija 

                                                             
44 UL L 211, 14.8.2009, str. 1. 

45 Uredba št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 326, 8.12.2011, str. 1), na 
podlagi katere ima Agencija pomembno vlogo pri nadzoru trgovanja na veleprodajnih 
energetskih trgih po Evropi. 

46 Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: 
www.acer.europa.eu. 
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Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.2.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno 
preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Agencije. To 
dopolnjujejo dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev, ter analiza informacij, ki jih je 
zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

3.2.3. Za opis podlage za mnenje, odgovornosti poslovodstva in odgovornih za upravljanje 
ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih transakcij glej 
oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 340 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Sodišče predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega revizorja 

Mnenje 
3.2.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Agencije Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev, ki 
ga sestavljajo računovodski izkazi47 in poročila o izvrševanju proračuna48 za 
proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2020, ter 

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

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

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.2.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 
položaj na dan 31. decembra 2020 ter njen poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njeno finančno uredbo in računovodskimi pravili, 

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

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

48 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

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

3.2.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Osnova za mnenje s pridržkom o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim 
računom 

3.2.7. Sodišče je v revizijskem poročilu za proračunsko leto 2019 ugotovilo, da je bilo 
več specifičnih pogodb na podlagi neke okvirne pogodbe za storitve IT nepravilnih, ker ni 
bilo konkurenčnega postopka za oddajo javnega naročila. Nekatero naročeno blago in 
storitve namreč niso bili zajeti v cenikih iz ponudb za naročilo. Plačila, ki so bila v letu 2020 
na podlagi te okvirne pogodbe izvršena za postavke, ki niso bile na ceniku, so znašala 
752 654 EUR (3,71 % vseh odobritev plačil, ki so bile na voljo v letu 2020). Sodišče se 
zaveda, da je Agencija, v skladu z opažanji Sodišča leta 2020, pripravila akcijski načrt in da 
poslovodstvo redno spremlja njegovo izvajanje. 

Mnenje s pridržkom o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.2.8. Razen v zvezi z zadevami, opisanimi v odstavku o osnovi za mnenje s 
pridržkom o zakonitosti in pravilnosti plačil, so plačila, povezana z zaključnim računom za 
leto, ki se je končalo 31. decembra 2020, po mnenju Sodišča v vseh pomembnih pogledih 
zakonita in pravilna. 

Druga zadeva 

3.2.9. Sodišče opozarja na to, da Agencija v nasprotju z drugimi institucijami (kot je 
Evropska komisija) ni sprejela notranjih pravil za zagotovitev kontinuitete prenosov 
pooblastil v primerih, ko odredbodajalci pooblastitelji ali pooblaščeni odredbodajalci 
zapustijo svoje delovno mesto. 

Vloga odredbodajalca v agencijah in institucijah je različna. Funkcijo odredbodajalca 
opravljajo institucije same; s tem povezane odgovornosti prenašajo na svoje uslužbence. 
Generalni direktorji in generalni sekretarji institucij so zgolj pooblaščeni odredbodajalci. V 
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agencijah pa je vloga odredbodajalca dodeljena izvršnemu direktorju, ki je odgovoren za 
izvrševanje proračuna. 

Novi izvršni direktor je svoj mandat nastopil 1. januarja 2020, vendar je prenos pooblastil 
za dva uslužbenca potrdil 18. decembra 2020 z učinkom za nazaj. Uslužbenca sta tako 
skoraj eno leto operacije odobravala na podlagi pooblastil, ki jih je nanju prenesel prejšnji 
izvršni direktor. To je pomembna slabost v notranjih kontrolah. Na podlagi revizije Sodišča 
se je Agencija zavezala, da bo sprejela izvedbena pravila, v katerih bodo obravnavani 
problemi, ki jih je ugotovilo Sodišče. 

3.2.10. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja o upravljanju proračuna 

3.2.11. Agencija ima že več let visoke stopnje prenosov. Leta 2020 so bili prenosi 
odobritev za prevzem obveznosti visoki za dva proračunska naslova: naslov II (stavbe in z njimi 
povezani stroški) in naslov III (operativni odhodki). Za naslov II so prenosi znašali 
1,5 milijona EUR ali 44 % skupnega zneska v okviru naslova (leta 2019: 0,8 milijona EUR ali 
31 %), za naslov III pa 1,4 milijona EUR ali 36 % skupnega zneska v okviru naslova (leta 2019: 
1,9 milijona EUR ali 46 %). Prenosi se nanašajo zlasti na strojno opremo in svetovalne 
storitve IT. Le deloma jih je mogoče pojasniti z naravo osnovnih dejavnosti Agencije, ki 
vključujejo vzdrževanje, upravljanje, podporo in razvoj sistemov IT v okviru uredbe REMIT. To 
so naloge, ki trajajo več mesecev in včasih niso zaključene do konca leta. Vendar je bil 
pomemben del (19 %) odobritev za naslov II, prenesenih v leto 2021, prevzet decembra 2020, 
kar je bilo le deloma utemeljeno (npr. Agencija je za nakup storitev razvoja IT, naročenih 
decembra 2020, porabila 67 895 EUR iz proračuna za proračunsko leto 2020, vendar bi za to 
morala uporabiti proračun za leto 2021). To kaže na strukturni problem. Za odpravo te situacije 
naj Agencija dodatno izboljša svoje proračunsko načrtovanje in cikle izvajanja. 

Opažanja o notranjih kontrolah 

3.2.12. V proračunskem letu 2019 je Sodišče izreklo opažanja o nepravilnem postopku 
zaposlovanja v Agenciji. Sodišče je leta 2020 postopke zaposlovanja revidiralo ponovno in 
ugotovilo nekatere slabosti v notranjih kontrolah. Te slabosti so vplivale na postopek 
ocenjevanja kandidatov, vendar zaradi njih zakonitost ali pravilnost revidiranih postopkov ni 
bila vprašljiva. Pet kandidatov je bilo napačno ocenjenih kot upravičenih in so zato lahko 
sodelovali izbirnem postopku. Vendar to ni vplivalo na izid postopka, saj ti kandidati niso 
dosegli minimalnega števila točk, potrebnega za povabilo na razgovor. V nekem drugem 
primeru je bil na razgovor povabljen eden od kandidatov, ki v prijavi ni navedel znanja jezikov, 
čeprav se je to zahtevalo v razpisu prostega delovnega mesta. V teh dveh revidiranih izbirnih 
postopkih ni bilo podrobne metode točkovanja, zaradi česar so posamezni člani izbirne 
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komisije nekatere kandidate točkovali nedosledno. V nekem tretjem postopku dva člana 
izbirne komisije nista ustrezno izpolnila izjav o morebitnem nasprotju interesov. Zato ni bila 
zagotovljena popolna in zanesljiva revizijska sled, kar kaže na slabosti notranjih kontrol 
Agencije. Takšne slabosti lahko za Agencijo pomenijo veliko tveganje za ugled in finančno 
tveganje, zlasti če neuspešni kandidati vložijo pritožbe in začnejo sodne postopke. 

Sodišče priporoča naj Agencija znatno izboljša svoje postopke izbire in zaposlovanja ter strogo 
izvaja obstoječe kontrole, da bi zagotovila popolno skladnost z načeli enakega obravnavanja ter 
veljavnimi pravili in predpisi. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

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

Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2016 Agencija bi morda lahko razmislila o uvedbi diferenciranih proračunskih odobritev, ki bi bolje odražale 
večletno naravo poslovanja. se izvaja 

2017 Sedež Agencije za vzpostavitev prvotnega stanja podatkov po nesreči je na istem mestu kot izvirni 
podatki. zaključen 

2017 Elektronsko javno naročanje: Agencija do konca leta 2017 še ni uvedla nobenega od orodij IT, ki jih je 
razvila Evropska komisija. zaključen 

2019 

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

V skladu z določbami finančne uredbe Agencija v takih primerih ne bi smela skleniti kaskadne 
pogodbe, temveč ponovno javno zbirati ponudbe. Specifične pogodbe iz sklopa 1 so zato nepravilne. 
Nepravilna plačila v letu 2019 za postavke, ki niso bile zajete v cenikih iz sklopa 1 okvirne pogodbe, so 
znašala 975 708 EUR. 

se izvaja 



 79 

Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) 

 

Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2019 
Agencija pred podpisom neposredne pogodbe ni izvedla ne konkurenčnega postopka za oddajo 
javnega naročila ne tržnih raziskav. To ni v skladu s finančno uredbo, s pogodbo povezana plačila pa 
so zato nepravilna. 

zaključen 

2019 

Agencija je za zapolnitev delovnega mesta izvedla postopek zaposlovanja, pri katerem pa je napačno 
izračunala število točk, doseženih pri ocenjevanju, zaradi česar je bil eden od kandidatov izbran 
neupravičeno. To je v nasprotju z načelom enakega obravnavanja in kaže na to, da Agencija ni 
uporabljala uspešnih notranjih kontrol.  

se izvaja 

2019 

Sodišče je našlo dokaze, na podlagi katerih je mogoče sklepati, da je Agencija pomanjkanje 
neposredno zaposlenih uslužbencev nadomestila z uporabo agencijskih delavcev. Vsi agencijski 
delavci razen enega, ki so delali na Agenciji, so opravljali dolgoročne naloge. Agencija bi morala stalne 
tekoče naloge dodeljevati neposredno zaposlenim uslužbencem in ne agencijskim delavcem. 

se izvaja 

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

se izvaja 

2019 
Agencija ni upoštevala načela notranje kontrole 12, ki je del njenega okvira notranje kontrole in v 
skladu s katerim mora odstopanja od pravil in postopkov evidentirati v svojem registru izjem. To 
ogroža transparentnost in uspešnost njenih sistemov notranjih kontrol. 

se izvaja 
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Odgovor Agencije 
3.2.7. Agencija je potrdila ugotovitve Sodišča glede večje uporabe blaga in storitev „zunaj 
cenika” v okviru pogodbe v višini 20 milijonov EUR. Najprej ugotavlja, da narava storitev iz te 
pogodbe ne omogoča vsestranskega seznama storitev in naročil. Agencija je po predhodnih 
opažanjih Računskega sodišča o zaključnem računu agencije ACER za leto 2019, ki jih je prejela 
maja 2020, podrobno analizirala nakupe na podlagi vseh tekočih posebnih pogodb, ki niso bili 
zajeti v cenikih, in pripravila akcijski načrt za spremljanje stanja naročil. Uprava Agencije redno 
spremlja izvajanje akcijskega načrta. Agencija se zavezuje, da bo zmanjšala uporabo postavk, ki 
niso zajete v cenikih, kolikor je to mogoče (ciljno znižanje je manj kot 10 % vrednosti vsake 
posebne pogodbe), ob upoštevanju neprekinjenosti svojih operativnih dejavnosti. Agencija je 
poročala tudi o nepravilnosti, zabeleženi v konsolidiranem letnem poročilu o dejavnostih za 
leto 2020. 

3.2.9. Agencija je menila, da so pooblastila odredbodajalca in dolžnost izvrševanja proračuna 
neločljivo povezani s funkcijo direktorja. Zato je ravnala v dobri veri v skladu z načelom 
splošnega upravnega prava. Tako se v obdobju od januarja do decembra 2020 ni štelo, da je za 
ohranitev veljavnosti prenosa pooblastil, ki jih je izdal njegov predhodnik, potreben kakšen 
ukrep. 

Agencija pozdravlja priporočila Računskega sodišča za sprejetje izvedbenih pravil, podobnih 
tistim, ki jih je sprejela Komisija, in je v zvezi s tem ukrepala. 
 

3.2.11. Agencija priznava, da je stopnja prenosov skupaj 18,93 % vseh odobrenih proračunskih 
sredstev, in želi opozoriti Računsko sodišče na dejstvo, da je bilo znatno pomanjkanje finančnih 
sredstev pokrito s spremembo proračuna šele v zadnjem mesecu leta. V revidiranem obdobju 
se je Agencija soočila z doslej največjo stopnjo pritožb zoper svoje odločitve, ki so zahtevale 
visoko raven pravnega svetovanja in prevajanja. Agencija je v skladu s členoma 12 in 13 
finančne uredbe, ki se uporablja za splošni proračun Unije, in smernicami Komisije o 
obveznostih in plačilih kot izjemo od načela enoletnosti prenesla odobritve upravnih plačil, za 
katere so bile pravilno sklenjene pogodbe v letu 2020, da bi pokrila odprte obveznosti, 
ugotovljene ob koncu leta. Z leti je Agencija še naprej zmanjševala stopnjo prenesenih sredstev 
s 40,05 % v letu 2016 na 24,19 % v letu 2017 na 20,27 % v letu 2018 in 18,65 % v letu 2019, s 
čimer naj bi tudi v prihodnjih letih ostala pod 25 %. 

3.2.12. Čeprav napake, ugotovljene v revidiranih postopkih zaposlovanja, niso vplivale na 
njihove končne rezultate, je Agencija temeljito pregledala svoja postopke preverjanja in 
nadzora ter sprejela več ukrepov za izboljšanje, kot so: predhodna preverjanja upravičenosti; 
primernost vseh kandidatov, ki jih je ocenila in potrdila izbirna komisija; dvojni pregled končne 
preglednice predtočkovanja, ki ga opravi oddelek za kadrovske zadeve; dolžnost kandidata, da 
v okviru svoje odgovornosti navede, da izpolnjuje merila za upravičenost; upravičenost 
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kandidatov glede na jezikovne zahteve se oceni med pisnim izpitom in ustnim razgovorom; 
člani izbirne komisije se dogovorijo o metodologiji točkovanja in opredelitvi točk za posamezno 
merilo za izbor, preden se jim omogoči dostop do prijav kandidatov; metodologija in matrika 
točkovanja se lahko posredujeta kandidatom; v izbirni dokumentaciji se shrani opomba o 
dogovorjeni metodologiji; povzetek uspešnosti vsakega kandidata se zabeleži v ocenjevalno 
lestvico, da se upraviči skupno točkovanje; povratne informacije se lahko posredujejo 
kandidatom; razgovori se zabeležijo v skladu s priporočili Računskega sodišča; člani izbirne 
komisije morajo skupaj razpravljati o vsakem kandidatu; izjava o navzkrižju interesov je bila 
spremenjena. Oddelek za kadrovske zadeve dejavno išče informacijsko-tehnološko rešitev, da 
bi se med postopkom izognili nadaljnjim napakam. 
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3.3. Agencija za podporo Organu 
evropskih regulatorjev za elektronske 
komunikacije (Urad BEREC) 

Uvod 

3.3.1. Agencija za podporo Organu evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije 
(Urad BEREC ali Urad) s sedežem v Rigi je bila ustanovljena z Uredbo (EU) 2018/1971 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018, s katero je bila nadomeščena 
prejšnja Uredba (ES) št. 1211/2009 Evropskega parlamenta in Sveta49. Glavna naloga 
Urada BEREC je, da zagotavlja strokovno in administrativno podporo Organu evropskih 
regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) in pod vodstvom odbora regulatorjev zbira in 
analizira informacije o elektronskih komunikacijah ter širi najboljše regulativne prakse, kot so 
skupni pristopi, metodologije ali smernice za izvajanje regulativnega okvira EU, med 
nacionalnimi regulativnimi organi. Na sliki 3.3.1 so predstavljeni ključni podatki o 
Uradu BEREC50. 

Slika 3.3.1 – Ključni podatki o Uradu BEREC 

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

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

Vir: konsolidirani zaključni račun Evropske unije za proračunsko leto 2019 in končni zaključni račun 
Urada za proračunsko leto 2020; podatke o uslužbencih je zagotovil Urad 

                                                             
49 UL L 337, 18.12.2009, str. 1. 

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

6

8

Proračun (v milijonih EUR)*

32

43

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2020

2019

http://www.berec.europa.eu/
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Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.3.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno 
preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Urada. To 
dopolnjujejo dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev, ter analiza informacij, ki jih je 
zagotovilo poslovodstvo Urada. 

3.3.3. Za opis podlage za mnenje, odgovornosti poslovodstva in odgovornih za upravljanje 
ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih transakcij glej 
oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 340 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Sodišče predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega revizorja 

Mnenje 
3.3.4. Sodišče je revidiralo:  

(a) zaključni račun Agencije za podporo Organu evropskih regulatorjev za elektronske 
komunikacije, ki ga sestavljajo računovodski izkazi51 in poročila o izvrševanju 
proračuna52 za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2020, ter 

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

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

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.3.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Urada za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni 

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

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

52 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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položaj na dan 31. decembra 2020 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo finančno uredbo in računovodskimi 
pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

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

3.3.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

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

3.3.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

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

Leto Opažanja Sodišča 
Ukrepi, sprejeti na podlagi opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

2017 
Do konca leta 2017 je Urad BEREC uvedel elektronsko objavo dokumentacije za 
nekatere postopke za oddajo javnega naročila, ne pa tudi izdajanja e-računov niti 
elektronske oddaje ponudb. 

zaključen 

2018 

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

Sodišče ugotavlja, da pred Sodiščem EU poteka postopek v 
zadevi št. C-948/19 (Manpower Lit), ki se nanaša na več 

vprašanj litovskega vrhovnega sodišča v zvezi s tem, kako 
naj bi agencije EU uporabljale Direktivo 2008/104/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 
o delu prek agencij za zagotavljanje začasnega dela. Ker bi 
lahko sodba Sodišča EU v zvezi s temi vprašanji vplivala na 

stališče Sodišča glede uporabe agencijskih delavcev na 
Uradu, se bo Sodišče do objave končne sodbe Sodišča EU v 
tej zadevi vzdržalo opažanj v zvezi s pravilnostjo pristopa 

Urada BEREC, vključno s spremljanjem upoštevanja 
opažanj iz prejšnjih let. 

2018 
Urad BEREC je 37 % svojega proračuna, ki ni povezan s plačami, plačal enemu 
samemu podjetju, kar pomeni tveganje za neprekinjeno poslovanje, saj je 
Urad BEREC postal odvisen od zunanjih virov, ki jih zagotavlja to podjetje. 

zaključen 
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Leto Opažanja Sodišča 
Ukrepi, sprejeti na podlagi opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / neizveden / ni 
relevantno) 

2019 

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

se izvaja 

2019 
Urad BEREC je podpisal neko pogodbo, ne da bi oceno vrednosti naročila in vse 
izjave članov ocenjevalne komisije o odsotnosti nasprotja interesov evidentiral v 
razpisni dokumentaciji. 

zaključen 



 87 

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

 

Odgovor Urada 
Urad se je seznanil s poročilom Sodišča. 
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3.4. Evropski center za razvoj 
poklicnega usposabljanja (Cedefop)  

Uvod 

3.4.1. Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Center ali Cedefop) s sedežem v 
Solunu je bil ustanovljen z Uredbo Sveta (EGS) št. 337/7553, ki je bila razveljavljena z 
Uredbo (EU) 2019/128 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. januarja 201954. Njegova 
temeljna naloga je spodbujati razvoj poklicnega usposabljanja na ravni Unije. V okviru tega je 
pristojen za zbiranje in razširjanje dokumentacije o sistemih poklicnega usposabljanja. Na 
sliki 3.4.1 so predstavljeni ključni podatki o Centru55. 

Slika 3.4.1 – Ključni podatki o Centru 

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

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

Vir: konsolidirani zaključni račun Evropske unije za proračunsko leto 2019 in končni zaključni račun 
Centra za proračunsko leto 2020; podatke o uslužbencih je zagotovil Center 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.4.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno 
preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Centra. To 
dopolnjujejo dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev, ter analiza informacij, ki jih je 
zagotovilo poslovodstvo Centra.  

                                                             
53 UL L 39, 13.2.1975, str. 1. 

54 UL L 30, 31.1.2019, str. 90. 

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

20

25

Proračun (v milijonih EUR)*

113

108

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2020

2019

http://www.cedefop.europa.eu/
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3.4.3. Za opis podlage za mnenje, odgovornosti poslovodstva in odgovornih za upravljanje 
ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih transakcij glej 
oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 340 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Sodišče predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega revizorja 

Mnenje 
3.4.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja, ki ga 
sestavljajo računovodski izkazi56 in poročila o izvrševanju proračuna57 za 
proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2020, ter 

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

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

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.4.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Centra za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni 
položaj na dan 31. decembra 2020 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo finančno uredbo in računovodskimi 
pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

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

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

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

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

3.4.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

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

3.4.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

3.4.8. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja o zakonitosti in pravilnosti transakcij 

3.4.9. Junija 2020 je Center začel izvajati postopek za oddajo javnega naročila za 
zagotavljanje spletnih storitev za shemo Europass. Proračun naročila je bil ocenjen na 
10 000 EUR, naročilo pa naj bi se izvajalo dve leti. Center je sklenil pogodbo na podlagi 
postopka s pogajanji z enim ponudnikom, in sicer s predhodnim izvajalcem, in navedel, da se je 
tako odločil zaradi nizko ocenjene vrednosti naročila. Vendar ta ocena ni bila podprta z 
ocenami stroškov, ki bi temeljile na tedanjih tržnih vrednostih, ali z dokumentiranimi tržnimi 
analizami. 

Cena, ki jo je ponudil izvajalec in sprejel Center, je ocenjeni proračun presegla za 98 % (znašala 
je 19 800 EUR). Poleg tega je vrednost naročila presegla prag (15 000 EUR), nad katerim 
postopek s pogajanji z enim samim ponudnikom v skladu s finančno uredbo ni dovoljen. Center 
ni mogel utemeljiti, zakaj je ta primer obravnaval kot izjemo od te zahteve. V skladu s finančno 
uredbo EU bi moral Center pridobiti ponudbe vsaj treh ponudnikov. 

Postopek za oddajo javnega naročila je zato nepravilen. V letu 2020 ni bilo plačil v zvezi s tem 
naročilom. Po reviziji Sodišča je Center pogodbo razveljavil z učinkom od 26. februarja 2021. 
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Opažanja o upravljanju proračuna 

3.4.10. Podobno kot leta 2019 metoda za izračun prispevkov, določena v izjavi o 
sodelovanju med Centrom in Efto, tudi v proračunskem letu 2020 ni bila uporabljena pravilno. 

V sporazumu o sodelovanju med Centrom in Efto je navedeno, da se prispevek partnerjev Efte, 
ki sodelujejo s Centrom, določa glede na delež njihovega BNP v skupnem BNP EGP. Vendar sta 
bila prispevka Norveške in Islandije v prvotnem proračunu izračunana glede na delež njunega 
BNP (2,27 % za Norveško in 0,14 % za Islandijo) v BNP držav članic EU, ki so članice EGP, in ne v 
skupnem BNP EGP. Norveška in Islandija sta tako k proračunu Centra za leto 2020 prispevali 
8 601 EUR manj, kot bi morali, EU pa 8 601 EUR več.  

Čeprav so bili odobritve plačil in prihodki v prvi spremembi proračuna za leto 2020 
(27. novembra 2020) zmanjšani za 1 100 000 EUR, Norveški in Islandiji noben del zmanjšanja 
proračuna ni bil povrnjen. Norveška in Islandija sta zato k proračunu Centra za leto 2020 
prispevali 25 886 EUR več, kot bi morali, EU pa 25 886 EUR manj.  

Norveški in Islandiji tudi ni bil povrnjen noben del presežka proračuna za leto 2020. Poleg tega 
ni bilo načrtov za zmanjšanje njunih prihodnjih prispevkov na podlagi presežka proračuna. 
Norveška in Islandija sta tako k proračunu Centra za leto 2020 prispevali 2 987 EUR več, kot bi 
morali.  

Ob upoštevanju teh treh zadev, navedenih v zgornjih odstavkih, sta bila prispevka Norveške in 
Islandije v proračun Centra za leto 2020 za 20 272 EUR višja, kot bi morala biti, prispevek EU pa 
za 20 272 EUR nižji, kot bi moral biti. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

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

Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2018 

V postopku za oddajo javnega naročila za storitve potovalne agencije za Center merila za dodelitev 
naročila v zvezi s ceno in kakovostjo niso bila dovolj podrobna in ne zagotavljajo pridobitve pogodbe z 
najboljšo stroškovno učinkovitostjo. Metodologija Centra in dokumentiranje potencialno nenavadno 
nizkih ponudb nista bila zadostna. 

zaključen 

2019 
Center je sprejel spremembe nekega naročila za storitve čiščenja, ne da bi ustrezno dokumentiral, ali 
je bilo spremenjeno naročilo enakovredno prvotnemu. Okvirna pogodba ni bila ustrezno 
spremenjena. 

zaključen 

2019 
Center bi moral pri izvajanju prihodnjih naročil pred sprejetjem sprememb glede tehničnih ponudb 
ustrezno preveriti, ali je nova rešitev vsaj enakovredna tisti, predlagani v prvotni ponudbi, in to 
dokumentirati. 

zaključen 

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

se izvaja 
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Odgovor Centra 
3.4.9.  Cedefop se je seznanil z opažanjem Sodišča in nemudoma ukrepal v zvezi z njim.  

Natančneje, Cedefop je 24. februarja 2021 v skladu s členom 18.1 „Razlogi za odpoved 
s strani naročnika” splošnih pogojev pogodbe in členom 18.3 „Postopek za prekinitev 
pogodbe” odpovedal pogodbo z učinkom od 26. februarja 2021. 

3.4.10. Cedefop uporablja sorazmernostni faktor, ki ga je Komisija pripravila za izračun 
prispevkov Efte v splošni proračun. Cedefop se je seznanil z ugotovitvijo revizije in je 
nemudoma ukrepal v zvezi z njo. Center je nasvet poiskal pri GD BUDG prek GD EMPL. 
Priporočili so, da se sporazum prenese v okviru „Sporazuma o Evropskem 
gospodarskem prostoru - Protokol 31“. Center želi vzpostaviti pregledno metodologijo, 
ki bo enostavna za uporabo. Pričakuje se, da bo zaprosil za prispevek v okviru 
„Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru - Protokol 31“. S tem bodo 
odpravljena vsa vprašanja o tem, kako obravnavati spremembe proračuna in presežke. 
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3.5. Agencija Evropske unije za varnost 
v letalstvu (EASA) 

Uvod 

3.5.1. Delovanje Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu (Agencija ali EASA) s 
sedežem v Kölnu je urejeno z Uredbo (ES) 2018/113958 Evropskega parlamenta in Sveta, ki je 
bila razveljavljena z Uredbo (ES) št. 216/200859. Agencija ima nekatere regulativne in izvršilne 
naloge na področju varnosti v letalstvu. Na sliki 3.5.1 so predstavljeni ključni podatki o 
Agenciji60. 

Slika 3.5.1 – Ključni podatki o Agenciji 

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

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

Vir: konsolidirani zaključni račun Evropske unije za proračunsko leto 2019 in končni zaključni račun 
Agencije za proračunsko leto 2020; podatke o uslužbencih je zagotovila Agencija 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.5.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno 
preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Agencije. To 
dopolnjujejo dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev, ter analiza informacij, ki jih je 
zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

                                                             
58 UL L 212, 22.8.2018, str. 1. 

59 UL L 79, 19.3.2008, str. 1. 

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

267

257

Proračun (v milijonih EUR)*

762

744

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2020

2019

http://www.easa.europa.eu/
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3.5.3. Za opis podlage za mnenje, odgovornosti poslovodstva in odgovornih za upravljanje 
ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih transakcij glej 
oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 340 je sestavni del mnenja.  

Izjava o zanesljivosti, ki jo Sodišče predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega revizorja 

Mnenje 
3.5.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu, ki ga sestavljajo 
računovodski izkazi61 in poročila o izvrševanju proračuna62 za proračunsko leto, ki se 
je končalo 31. decembra 2020, ter 

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

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

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.5.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 
položaj na dan 31. decembra 2020 ter njen poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njeno finančno uredbo in računovodskimi pravili, 
ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

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

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

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

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

3.5.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

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

3.5.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

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

Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

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

se izvaja 

(ni v pristojnosti Agencije) 

2018 
Pogoji v okvirni pogodbi z enim samim izvajalcem niso bili dovolj specifični, da bi omogočali pošteno 
konkurenco. Agencija naj pripravi okvirne pogodbe, ki omogočajo pošteno konkurenco in zagotavljajo 
stroškovno učinkovitost. 

zaključen 

2018 
Agencija je prevzela obveznosti za sporazum z Evropsko komisijo o storitvah arhiviranja po obnovitvi 
sporazuma. Prevzem obveznosti je treba evidentirati pred sprejetjem pravne obveznosti, da se 
zagotovi razpoložljivost sredstev.  

se izvaja 

2019 
Sodišče je odkrilo primere neskladnosti pri upravljanju postopkov javnega naročanja. Sodišče je z 
revizijami v prejšnjih letih ugotovilo zlasti to, da je Agencija ponovno odpirala konkurenco, vendar ta 
zadeva ni bila zadovoljivo rešena. 

zaključen 
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Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2019 

Agencija je podpisala okvirno pogodbo z enim samim izvajalcem za naročilo svetovalnih storitev na 
področju upravljanja stavb. Toda pogoji v pogodbi niso bili dovolj specifični, da bi omogočali pošteno 
konkurenco. Do tega je prišlo, ker v času postopka oddaje javnega naročila specifične zahteve v zvezi 
s storitvami, ki naj bi se zagotavljale, še niso bile znane, saj so bile storitve, ki naj bi bile vključene v 
pogodbo, opredeljene samo generično. V skladu s finančno uredbo mora javni naročnik v takih 
primerih skleniti okvirno pogodbo z več izvajalci, za specifična naročila pa uporabiti konkurenčni 
postopek med izbranimi ponudniki. 

zaključen 

2019 
Pri postopku za nakup storitev IT je Agencija od potencialnih ponudnikov zahtevala, naj predložijo 
dokaze, da je njihov minimalni letni promet na ravni, ki presega maksimalno vrednost, dovoljeno v 
skladu s finančno uredbo. 

zaključen 

2019 Agencija pri treh od štirih revidiranih postopkov za oddajo javnega naročila ni objavila ocenjene 
vrednosti naročila, kot se zahteva s finančno uredbo. zaključen 
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Odgovor Agencije 
Agencija se je seznanila s poročilom Sodišča. 
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3.6. Evropski bančni organ (EBA) 

Uvod 

3.6.1. Evropski bančni organ (v nadaljnjem besedilu: Organ ali EBA) s sedežem v Parizu63 
je bil ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta64. Med 
njegovimi nalogami so prispevanje k oblikovanju visokokakovostnih skupnih regulativnih in 
nadzornih standardov in praks, prispevanje k dosledni uporabi pravno zavezujočih aktov Unije, 
spodbujanje in omogočanje prenosov nalog in pristojnosti med pristojnimi organi, spremljanje 
in ocenjevanje razvoja dogodkov na trgu v okviru svoje pristojnosti ter spodbujanje varstva 
vlagateljev in investitorjev. Na sliki 3.6.1 so predstavljeni ključni podatki o Organu65. 

Slika 3.6.1 – Ključni podatki o Organu 

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

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

Vir: konsolidirani zaključni račun Evropske unije za proračunsko leto 2019 in končni zaključni račun 
Organa za proračunsko leto 2020; podatke o uslužbencih je zagotovil Organ 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.6.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno 
preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Organa. To 

                                                             
63 Uredba (EU) 2018/1717 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 291, 16.11.2018, str. 2) o 

spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 331, 
15.12.2010, str. 12). 

64 UL L 331, 15.12.2010, str. 12. 27. decembra 2019 je bila objavljena spremenjena različica 
uredbe o ustanovitvi Organa, tj. Uredba (EU) 2019/2175 (UL L 334, 27.12.2019, str. 1), s 
katero je bila spremenjena Uredba (EU) št. 1093/2010. 

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

54

54

Proračun (v milijonih EUR)*

201

217

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2020

2019

http://www.eba.europa.eu/


 101 

Evropski bančni organ (EBA) 

 

dopolnjujejo dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev, ter analiza informacij, ki jih je 
zagotovilo poslovodstvo Organa. 

3.6.3. Za opis podlage za mnenje, odgovornosti poslovodstva in odgovornih za upravljanje 
ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih transakcij glej 
oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 340 je sestavni del mnenja.  

Izjava o zanesljivosti, ki jo Sodišče predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega revizorja 

Mnenje 
3.6.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Evropskega bančnega organa, ki ga sestavljajo računovodski izkazi66 
in poročila o izvrševanju proračuna67 za proračunsko leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, ter 

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

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

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.6.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Organa za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni 
položaj na dan 31. decembra 2020 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo finančno uredbo in računovodskimi 
pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

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

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

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

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

3.6.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

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

3.6.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

3.6.8. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja o zakonitosti in pravilnosti transakcij 

3.6.9. Sodišče je odkrilo več primerov, v katerih so bili revidirani postopki Organa za 
oddajo javnega naročila v nasprotju s finančno uredbo EU. 

V nekem primeru je Organ z neko banko podpisal kratkoročno pogodbo o bančnih storitvah. 
Pri tem je bistveno podcenil vrednost naročila in zato uporabil napačno vrsto postopka za 
oddajo javnega naročila. 

Organ je začel postopek za podpis nove pogodbe za bančne storitve le en teden pred iztekom 
prejšnje pogodbe. Izjemoma je začel postopek s pogajanji s samo enim potencialnim izvajalcem 
brez predhodne objave, česar pa ni utemeljil. 

Ponudba, ki jo je predložil potencialni izvajalec, ni bila v skladu s pričakovanji Organa. Ta je zato 
zahteval druge ponudbe od drugih ponudnikov, vendar ni določil meril za izbiro najboljše 
ponudbe, poleg tega pa prejetih ponudb ni ustrezno ocenil. Namesto teh drugih ponudb je 
Organ na koncu vseeno sprejel prvotno ponudbo, ki jo je prejel od prvega potencialnega 
izvajalca v okviru prvotnega postopka s pogajanji brez predhodne objave. 

Naročilo je vključevalo zaračunavanje negativne obrestne mere za deponirana sredstva 
Organa. Ta je ocenil, da bi negativne obresti za osemmesečno obdobje od januarja do 
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avgusta 2020 znašale 11 808 EUR. Vendar je dejanski znesek, ki ga je plačal za negativne 
obresti, znašal 38 430 EUR. 

V skladu s točko 14 Priloge I k finančni uredbi in na podlagi dejanskega zneska plačanih 
negativnih obresti bi moral Organ uporabiti razpisni postopek za oddajo naročila nizke 
vrednosti. V okviru tega postopka bi moral Organ že na začetku zahtevati najmanj tri ponudbe. 
Uporaba postopka s pogajanji s samo enim potencialnim kandidatom brez predhodne objave 
obvestila o naročilu ni bila ustrezna. 

Če bi Organ uporabil ta pristop in ustrezno ocenil vse prejete ponudbe, bi morda lahko sprejel 
katero od drugih prejetih ponudb, ki bi bila cenejša. 

Postopek za oddajo javnega naročila in s tem povezana plačila so zato nepravilna. 

3.6.10. V nekem drugem postopku za oddajo javnega naročila pravnih storitev v 
vrednosti 31 000 EUR dokumentacija, v kateri bi moral Organ utemeljiti razloge za izbiro 
postopka s pogajanji brez predhodne objave obvestila o naročilu, ni bila ustrezna in ni 
vsebovala ustrezne revizijske sledi. Organ uporabe tega izrednega postopka ni ustrezno 
utemeljil niti vnaprej niti v obvestilu o dodelitvi, kot se zahteva v točki 30.3 Priloge I k finančni 
uredbi. 

3.6.11. Faza odpiranja ponudb pri enem revidiranem postopku za oddajo javnega 
naročila je bila pomanjkljiva, saj odredbodajalec ni uradno imenoval enega od uslužbencev, ki 
je nadomestil drugega v komisiji za odpiranje ponudb. Poleg tega je neimenovani član izjavo o 
zaupnosti in odsotnosti nasprotja interesov podpisal šele po odpiranju ponudb. 

3.6.12. Poleg zgornjih opažanj je Sodišče pri reviziji ugotovilo tudi, da Organ za plačila 
prispevkov za leto 2020, ki jih je z zamudo prejel od več pristojnih nacionalnih organov držav 
članic in držav Efte, ni uporabil obrestne mere, določene v finančni uredbi EU. Znesek 
natečenih obresti za leto 2020 znaša 25 103 EUR. Na podlagi revizije Sodišča in po 
posvetovanju z Evropsko komisijo se je Organ odločil, da bo od leta 2021 naprej zaračunaval 
zamudne obresti. O tem je pristojne nacionalne organe obvestil v dopisih, ki jim jih je poslal v 
zvezi z njihovimi prispevki za leto 2021. 

Opažanja o notranjih kontrolah 

3.6.13. Organ od leta 2017, ko je imel sedež še v Londonu, ni uradno posodobil svojega 
načrta neprekinjenega poslovanja. Preden se je junija 2019 preselil v Pariz, je bil pripravljen 
osnutek načrta, ki se je uporabljal kot podlaga za obravnavanje pandemije COVID-19. Vendar 
ga višje vodstvo Organa ni uradno odobrilo ali posodobilo, da bi se z njim obravnavala selitev 
na novi sedež ali nedavne izkušnje s pandemijo COVID-19. Ta zamuda je notranja slabost v 
postopkih Organa. 
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Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

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

Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2018 

Organ je prek dveh agencij za zagotavljanje začasnega dela uporabljal agencijske delavce, kar je 
privedlo do kritične odvisnosti od agencij za zagotavljanje začasnega dela. Organ naj med razpravo o 
številu neposredno zaposlenih uslužbencev o tem velikem tveganju za neprekinjeno poslovanje 
obvesti proračunske organe. 

ni relevantno 

(v letu 2020 ni bilo agencijskih 
delavcev) 

2019 

Iz okvirnih pogodb z nekim podjetjem IT za zagotavljanje storitev svetovalcev IT izhaja, da bo Organ 
svetovalce uporabljal kot agencijske delavce, kar bi lahko bilo v nasprotju s socialno- in 
delovnopravnimi pravili EU, Organ pa bi zaradi tega lahko bil izpostavljen pravnim tveganjem in 
tveganjem za ugled. Organ bi moral zagotoviti, da se v pogodbah prepreči zmeda med javnim 
naročanjem storitev IT in najemanjem agencijskih delavcev. 

zaključen 

2019 
Prispevki v proračun Organa niso bili pravilno izračunani. Leta 2019 so pristojni nacionalni organi 
držav članic EU in članic Efte v proračun Organa plačali manj, kot bi morali. Prispevki pristojnih 
nacionalnih organov bi morali skupaj znašati 711 247 EUR več.  

zaključen 

2019 
Organ ni nikoli prilagodil ali načrtoval prilagoditve prispevkov za pokojninsko zavarovanje, ki temeljijo 
na oceni, glede na dejanske zneske. Prispevki pristojnih nacionalnih organov niso bili nikoli prilagojeni 
tako, da bi ustrezali dejanskim zneskom.  

se izvaja 



 106 

Evropski bančni organ (EBA) 

 

Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2019 

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

se izvaja 

2019 Spremenjeni proračun za leto 2019 in proračun za leto 2020 ne vsebujeta ustreznih informacij o 
prispevkih nove države članice gostiteljice k tekočim stroškom Organa. zaključen 

2019 

Organ revizorjem ni mogel potrditi, ali so svetovalci IT, ki so v njegovih prostorih zagotavljali storitve 
na podlagi okvirne pogodbe, izpolnjevali pogoje za status napotenih delavcev v skladu z določbami 
francoske zakonodaje. Od svojega izvajalca bi moral zahtevati, naj predloži seznam teh delavcev, 
vključno z dokazi o svoji skladnosti z nacionalno zakonodajo države članice gostiteljice. Ker Organ 
takšnih preverjanj nima, je izpostavljen pravnim tveganjem in tveganjem za ugled. 

zaključen 

2019 

Odbor nadzornikov Organa je (pod nekaterimi pogoji) odobril prošnjo nekdanjega izvršnega 
direktorja, da nastopi funkcijo glavnega izvršnega direktorja združenja za finančne trge Association 
for Financial Markets in Europe, ki zastopa finančno industrijo v Evropi. Evropski varuh človekovih 
pravic je v enem od svojih priporočil od Organa zahteval, naj mu pošlje podroben odgovor. Organ je v 
njem navedel, da je sprejel novo politiko, s katero bo obravnaval priporočila Evropskega varuha 
človekovih pravic. 

zaključen 
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Odgovor Organa 
3.6.9. Evropski bančni organ (EBA) je novembra 2020 ocenil, da je vrednost bančne pogodbe 
manjša od 15 tisoč EUR. Organ EBA je sedem bank zaprosil za ponudbo. Prejel in ocenil je štiri. 
Stroški v ponudbi, ki je bila sprejeta, so bili ocenjeni pod pragom 15 tisoč EUR, kar pomeni, da 
je organ EBA takrat uporabil ustrezen postopek. 

Na morebitne stroške negativnih obresti so pomembno vplivali zmanjšanje in spremembe v 
časovnem načrtu porabe za leto 2021. Zmanjšanje porabe je bilo predvsem posledica 
pandemije covida-19. Najpomembnejši učinek sprememb v časovnem načrtu porabe je bil, da 
je postopek plačila končnih stroškov londonskemu najemodajalcu trajal štiri mesece dlje, kot je 
bilo predvideno. To je povzročilo višje denarne rezerve za daljše obdobje, kot je organ EBA 
predvidel ob prvotni oceni pogodbene vrednosti. 

Organ EBA priznava, da bi lahko uvedel ukrepe za formalizacijo stanja, ko je postalo jasno, da 
bodo stroški obresti presegli 15 tisoč EUR. 

Ker bo organ EBA septembra 2021 prešel pod zakladniško službo Generalnega direktorata za 
proračun (DG BUDG), se ta posebna težava ne bo več mogla pojavljati. 

3.6.10. Za nadaljnje postopke s pogajanji brez predhodne objave obvestila o javnem naročanju 
je organ EBA pripravil predlogo obvestila k dokumentu, ki bo obravnavala to ugotovitev; to 
predlogo treba izpolniti in podpisati. Organ EBA je prvič uporabil to predlogo 
24. februarja 2021. 

3.6.11. Organ EBA priznava to upravno napako, ki je nastala zaradi nedavnega izostanka 
prvotno dodeljenega osebja z delovnega mesta. 

3.6.12. Organ EBA bo zaračunaval zamudne obresti od leta 2021 in jih je v enem primeru iz 
leta 2021 tudi že prejel. 

3.6.13. Organ EBA priznava, da višje vodstvo ni formalno sprejelo posodobitve njegovega 
načrta neprekinjenega poslovanja, ki je bila izvedena v času selitve organa v Pariz. Načrt 
neprekinjenega poslovanja je vključil scenarij pandemije, ki ga je organ EBA uporabil pri svojem 
odzivu na pandemijo covida-19. 
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3.7. Evropska agencija za kemikalije 
(ECHA) 

Uvod 

3.7.1. Evropska agencija za kemikalije (Agencija ali ECHA) s sedežem v Helsinkih je bila 
ustanovljena z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta68. Njene glavne 
naloge so zagotoviti visoko raven varovanja zdravja ljudi in okolja ter prosti pretok snovi na 
notranjem trgu in pospeševati konkurenčnost in inovacije. Agencija prispeva tudi k razvoju 
alternativnih metod za oceno nevarnosti v zvezi s snovmi. Na sliki 3.7.1 so predstavljeni ključni 
podatki o Agenciji69. 

Slika 3.7.1 – Ključni podatki o Agenciji 

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

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

Vir: konsolidirani zaključni račun Evropske unije za proračunsko leto 2019 in končni zaključni račun 
Agencije za proračunsko leto 2020; podatke o uslužbencih je zagotovila Agencija 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.7.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno 
preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Agencije. To 
dopolnjujejo dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev, ter analiza informacij, ki jih je 
zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

                                                             
68 UL L 396, 30.12.2006, str. 1. 

69 Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: 
www.echa.europa.eu. 

130

128

Proračun (v milijonih EUR)*

565

572

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2020

2019

http://www.echa.europa.eu/
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3.7.3. Za opis podlage za mnenje, odgovornosti poslovodstva in odgovornih za upravljanje 
ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih transakcij glej 
oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 340 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Sodišče predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega revizorja 

Mnenje 
3.7.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Evropske agencije za kemikalije, ki ga sestavljajo računovodski 
izkazi70 in poročila o izvrševanju proračuna71 za proračunsko leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, ter 

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

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

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.7.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 
položaj na dan 31. decembra 2020 ter njen poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njeno finančno uredbo in računovodskimi pravili, 
ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

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

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

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

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

3.7.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

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

3.7.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

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

Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2014 Odhodki za izvajanje uredbe o biocidnih proizvodih so se delno financirali iz prispevkov EU v proračun 
Agencije in ne iz pristojbin. 

ni relevantno  

(ni v pristojnosti Agencije) 

2016 Za razliko od ustanovnih uredb večine drugih agencij se v ustanovni uredbi ECHA izrecno ne zahtevajo 
redna zunanja vrednotenja. 

ni relevantno72  

(ni v pristojnosti Agencije) 

2017 
Naknadna preverjanja, ki jih je opravila Agencija, so pokazala, da je več kot polovica družb nepravilno 
prijavila svojo velikost, kar je bistveno vplivalo na izračun pristojbin in prihodke Agencije. Nujno bi 
bilo treba pospešiti in končati naknadna preverjanja. 

zaključen 

2017 
Kadar Agencija odkrije napake, izda račune za popravke. Zdi se, da ima Agencija težave z izterjavo 
popravljenih pristojbin. Zaključni račun Agencije za leto 2017 vsebuje rezervacijo za slabe terjatve v 
višini 2,8 milijona EUR (tj. 600 000 EUR več kot konec leta 2016). 

zaključen 

                                                             
72 Evropska komisija je v letih 2013 in 2018 kljub manjkajoči določbi izvedla dve ločeni vrednotenji uredbe REACH in Agencije. 
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Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2017 

Za preverjanje količin, ki jih prijavijo družbe, so odgovorni nacionalni izvršni organi držav članic. 
Agencija nima izvršnih pristojnosti. Sposobnost Agencije za izvajanje njenih nalog je odvisna od 
nacionalnih organov. Vendar približno dve tretjini družb nista posodobili informacij o količinah 
kemikalij, s katerimi ravnajo, ki so jih navedle pri registraciji. To spodkopava uspešnost izvajanja 
uredbe REACH in vpliva na točnost izračuna pristojbin. 

se izvaja  

(ni v pristojnosti Agencije) 

2017 Agencija objavlja razpise prostih delovnih mest na svojem spletišču in družbenih medijih, običajno pa 
ne tudi na spletišču Evropskega urada za izbor osebja (EPSO). zaključen 

2018 

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

se izvaja  

(ni v pristojnosti Agencije) 

2019 

V nekem primeru razpisne zahteve niso bile dovolj jasne, da bi lahko ponudniki nedvoumno razumeli, 
kako naj v svojih finančnih ponudbah določijo ceno določene postavke. Ker se je Agencija odločila 
postopek preklicati in ga začeti ponovno, se je postopek podaljšal, Agencija pa je bila izpostavljena 
morebitnemu tveganju za ugled. 

ni relevantno 

2019 
V dveh revidiranih postopkih zaposlovanja proces odločanja ni bil dovolj strukturiran in izčrpen za 
zagotovitev jasne kronološke sledi, iz katere bi bilo razvidno, kdaj so bili dokumenti odobreni in kdo 
jih je odobril. 

zaključen 
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Odgovor Agencije 
Agencija se je seznanila s poročilom Sodišča.  
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3.8. Evropski organ za zavarovanja in 
poklicne pokojnine (EIOPA) 

Uvod 

3.8.1. Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (Organ ali EIOPA) s sedežem v 
Frankfurtu je bil ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta73. 
Naloge Organa so prispevati k oblikovanju visokokakovostnih skupnih regulativnih in nadzornih 
standardov in praks ter k dosledni uporabi pravno zavezujočih aktov Unije, spodbujati in 
omogočati prenose nalog in pristojnosti med pristojnimi organi, v okviru svoje pristojnosti 
spremljati in ocenjevati razvoj dogodkov na trgu ter spodbujati varstvo imetnikov zavarovalnih 
polic, članov sistemov pokojninskega zavarovanja in upravičencev. Na sliki 3.8.1 so 
predstavljeni ključni podatki o Organu74. 

Slika 3.8.1 – Ključni podatki o Organu 

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

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

Vir: konsolidirani zaključni račun Evropske unije za proračunsko leto 2019 in končni zaključni račun 
Organa za proračunsko leto 2020; podatke o uslužbencih je zagotovil Organ  

                                                             
73 UL L 331, 15.12.2010, str. 48. 27. decembra 2019 je bila objavljena spremenjena različica 

uredbe o ustanovitvi Organa, tj. Uredba (EU) 2019/2175 (UL L 334, 27.12.2019, str. 9), s 
katero je bila spremenjena Uredba (EU) št. 1094/2010. 

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

31

33

Proračun (v milijonih EUR)*

163

166

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2020

2019

http://www.eiopa.europa.eu/
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Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.8.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno 
preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Organa. To 
dopolnjujejo dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev, ter analiza informacij, ki jih je 
zagotovilo poslovodstvo Organa. 

3.8.3. Za opis podlage za mnenje, odgovornosti poslovodstva in odgovornih za upravljanje 
ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih transakcij glej 
oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 340 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Sodišče predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega revizorja 

Mnenje 
3.8.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine, ki ga 
sestavljajo računovodski izkazi75 in poročila o izvrševanju proračuna76 za 
proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2020, ter 

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

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

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.8.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Organa za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni 
položaj na dan 31. decembra 2020 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo finančno uredbo in računovodskimi 

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

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

76 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

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

3.8.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

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

3.8.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

3.8.8. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja o zakonitosti in pravilnosti 

3.8.9. Organ je 19. maja 2020 podpisal pogodbo o zagotavljanju tečajev usposabljanja na 
kraju samem. Najvišja vrednost naročila je bila 1 050 000 EUR. Takrat se je poglabljala kriza 
zaradi pandemije COVID-19, omejitve v zvezi z dogodki, ki ne potekajo na daljavo, pa so že bile 
znane. Vendar je Organ pogodbo kljub temu podpisal. Avgusta 2020 je podpisal spremembo 
pogodbe, ki je vključevala nove pogodbene postavke: zagotavljanje virtualnih tečajev 
usposabljanja. Ti tečaji na daljavo so bili določeni po fiksnih cenah, ki so bile višje od cen 
tečajev usposabljanja na kraju samem, dogovorjenih v prvotni pogodbi77.  

                                                             
77 Nova fiksna cena celodnevnega virtualnega tečaja usposabljanja je znašala 1 650 EUR. 

Prejšnja cena celodnevnega tečaja usposabljanja na kraju samem je znašala 1 150 EUR, k 
čemur so se prišteli še vsi dodatni dejanski stroški (potni stroški, stroški nastanitve itd.). 
Sprememba je vključevala tudi novo vrsto storitve: poldnevni virtualni tečaj usposabljanja 
po ceni 850 EUR.  
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Te spremembe pomenijo nove pogodbene pogoje. Če bi bili ti del prvotnega postopka za 
oddajo javnega naročila, bi bilo z njimi mogoče pritegniti dodatne ponudnike brez geografskih 
omejitev, ki so veljale zaradi potrebe po usposabljanju na kraju samem, in po konkurenčnejših 
cenah. Zato je bil obseg razpisa znatno razširjen, sprememba pogodbe pa je znatna. To je v 
nasprotju s členom 72(4)(a) in (c) Direktive 2014/24/EU78. Sprememba pogodbe in vsa z njo 
povezana plačila brez DDV (3 850 EUR v letu 2020) so zato nepravilni. Poleg tega štejejo za 
nepravilna tudi plačila v višini 11 700 EUR brez DDV, izvedena v letu 2021 v skladu s 
spremembo št. 1 in do prenehanja njene veljavnosti. 

Na podlagi revizije Sodišča je Organ 10. aprila 2021 sprejel spremembo št. 2, v skladu s katero 
je sprememba št. 1 30. junija 2021 prenehala veljati, ter maja 2021 začel nov postopek za 
spletno usposabljanje. 

3.8.10. Organ za plačila prispevkov za leto 2020, ki jih je z zamudo prejel od več 
pristojnih nacionalnih organov držav članic in držav Efte, ni uporabil zamudne obrestne mere, 
določene v finančni uredbi EU. Znesek neporavnanih obresti znaša 9 952 EUR. Po posvetovanju 
z Evropsko komisijo se je Organ odločil, da bo uporabljal zamudne obresti. O tem je pristojne 
nacionalne organe obvestil v dopisih, ki jim jih je poslal v zvezi z njihovimi prispevki za 
leto 2021. 

Opažanja o notranjih kontrolah 

3.8.11. Organ nima vzpostavljenih sistemov predhodnih ali naknadnih kontrol, s katerimi 
bi preverjal, ali je znesek stroškov, ki se povrne nacionalnim organom in ki ga ti zahtevajo za 
napotene nacionalne strokovnjake, v skladu z dogovorom. Leta 2020 je za celotno obdobje 
napotitve povrnil bruto plačo dveh revidiranih nacionalnih strokovnjakov, ki sta bila napotena 
iz dveh različnih nacionalnih organov. V obeh primerih sta bila zneska v višini 71 875 EUR in 
74 880 EUR zadevnima nacionalnima organoma plačana vnaprej brez ustreznega preverjanja 
pravilnosti povrnjenega zneska. Zaradi tega je Organ izpostavljen tveganju, da se povračilo 
stroškov dela za napotene nacionalne strokovnjake izračuna na podlagi netočnih stroškov ali 
da se naknadne spremembe stroškov dela ne upoštevajo in obravnavajo pravočasno. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

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

                                                             
78 UL L 94, 28.3.2014, str. 65. 
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Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

Leto Opažanja Sodišča Ukrepi, sprejeti na podlagi opažanj Sodišča 
(zaključen / se izvaja / neizveden / ni relevantno) 

2018 

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

Sodišče ugotavlja, da pred Sodiščem EU poteka postopek v zadevi št. C-
948/19 (Manpower Lit), ki se nanaša na več vprašanj litovskega vrhovnega 
sodišča v zvezi s tem, kako naj bi agencije EU uporabljale Direktivo 
2008/104/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o 
delu prek agencij za zagotavljanje začasnega dela. Ker bi lahko sodba 
Sodišča EU v zvezi s temi vprašanji vplivala na stališče Sodišča glede uporabe 
agencijskih delavcev pri organu EIOPA, se bo Sodišče do objave končne sodbe 
Sodišča EU v tej zadevi vzdržalo opažanj v zvezi s pravilnostjo pristopa 
Organa, vključno s spremljanjem upoštevanja opažanj iz prejšnjih let. 

2019 

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

se izvaja 

2019 

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

se izvaja 
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Odgovor Organa 
3.8.9. Sprememba je bila pripravljena ob upoštevanju razmer zaradi pandemije covida-19 
spomladi leta 2020. V takratnih okoliščinah ni bilo mogoče pričakovati, da bodo spremembe 
delovnih pogojev (dolgoročno delo na daljavo) trajale tako dolgo. Prva faza vrnitve na delo v 
pisarno (prostovoljna) je bila predvidena za julij 2020, druga faza (obvezna) pa za oktober 2020. 
Pogodba je bila spremenjena zaradi začasnih nepričakovanih razmer, ki so se štele za višjo silo, 
da bi v tem zahtevnem obdobju zagotovili podporo in potrebna usposabljanja za osebje. Poleg 
tega je izvajalec zahteval to spremembo in se pri tem skliceval na izjemne okoliščine zaradi 
pandemije, zaradi katerih podjetje ni moglo opravljati dela in izvajati usposabljanj na kraju 
samem. 

Kljub temu so se hitro začeli izvajati korektivni ukrepi. Glede na dolgotrajne in nespremenljive 
razmere zaradi pandemije covida-19, je organ EIOPA maja 2021 začel poseben postopek, s 
katerim je poskrbel za zagotavljanje storitev spletnega usposabljanja. Organ EIOPA je pripombe 
Evropskega računskega sodišča vzel zelo resno in podpisal spremembo, s katero je 
30. junija 2021 ustavil vsa spletna usposabljanja, dokler ne bo podpisana nova pogodba. 

3.8.10. Nekaj pristojnih nacionalnih organov držav članic in Efte je svoj prispevek v proračun za 
leto 2020 plačalo po izteku roka. Leto 2020 je bilo zaradi pandemije covida-19 zelo posebno leto. 
Pandemija je povzročila težave udeležencem na trgu po vsem svetu. Organ EIOPA je v razmerju 
do držav članic in Efte izkazal delno prožnost in razumevanje. Ob stalnem spremljanju je organu 
EIOPA uspelo, da je lahko znesek zamudnih obresti iz teh zamujenih plačil ostal zanemarljivo 
majhen, zato se je izvršni direktor organa EIOPA odločil, da opusti pobiranje teh obresti. Organ 
EIOPA je leta 2021 uvedel še bolj dosledno spremljanje neporavnanih plačil. Izvršni direktor je 
pristojne nacionalne organe o tem ukrepu uradno obvestil ob prvi izterjavi v letu 2021. 

3.8.11. Organi, ki pošiljajo napotene nacionalne strokovnjake, so nacionalni nadzorni organi, ki 
so prek odbora nadzornikov neposredno povezani z organom EIOPA. Zaradi bližine dejavnosti 
in stikov med organizacijami je organ EIOPA prevzel operacije v dobri veri in ni zahteval 
podrobnih finančnih dokazil v zvezi s pavšalnimi plačili. Organ EIOPA je upošteval priporočilo 
Evropskega računskega sodišča in medtem okrepil kontrole za prihodnje sporazume o 
napotenih nacionalnih strokovnjakih, tj. organ pošiljatelj organu EIOPA predloži lastno izjavo, 
vključno z razčlenitvijo stroškov za obdobje napotitve. Po končani napotitvi se morebitna 
razlika v skupnih stroških uredi naknadno. 
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3.9. Evropski inštitut za inovacije in 
tehnologijo (EIT) 

Uvod 

3.9.1. Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (Inštitut ali EIT) s sedežem v Budimpešti 
je bil ustanovljen z Uredbo (ES) št. 294/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. marca 200879 (v nadaljnjem besedilu: ustanovna uredba), kakor je bila spremenjena z 
Uredbo (EU) št. 1292/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 201380. Njegov 
cilj je s povečanjem inovacijske zmogljivosti držav članic in Evropske unije prispevati k 
trajnostni evropski gospodarski rasti in konkurenčnosti. Inštitut dodeljuje nepovratna sredstva 
naraščajočemu številu skupnosti znanja in inovacij (v nadaljnjem besedilu: SZI), ki povezujejo 
visokošolski, raziskovalni in poslovni sektor, s čimer se pospešujejo inovacije in podjetništvo. 
SZI usklajujejo dejavnosti več sto partnerjev. Nepovratna sredstva Inštituta se uporabljajo za 
povračilo stroškov partnerjev in stroškov usklajevalnih dejavnosti SZI. Leta 2020 so operativni 
stroški v zvezi z nepovratnimi sredstvi za SZI znašali 568 milijonov EUR, kar je 99 % skupnih 
stroškov. Na sliki 3.9.1 so predstavljeni ključni podatki o Inštitutu81. 

Slika 3.9.1 – Ključni podatki o Inštitutu  

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

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

Vir: konsolidirani zaključni račun Evropske unije za proračunsko leto 2019 in končni zaključni račun 
Inštituta za proračunsko leto 2020; podatke o uslužbencih je zagotovil Inštitut 

                                                             
79 UL L 97, 9.4.2008, str. 1. 

80 UL L 347, 20.12.2013, str. 174. 

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

425

560

Proračun (v milijonih EUR)*

66

66

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2020

2019

https://eit.europa.eu/
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Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.9.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno 
preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Inštituta. To 
dopolnjujejo dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev, ter analiza informacij, ki jih je 
zagotovilo poslovodstvo Inštituta. 

3.9.3. Za opis podlage za mnenje, odgovornosti poslovodstva in odgovornih za upravljanje 
ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih transakcij glej 
oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 340 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Sodišče predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega revizorja 

Mnenje 
3.9.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo, ki ga sestavljajo 
računovodski izkazi82 in poročila o izvrševanju proračuna83 za proračunsko leto, ki se 
je končalo 31. decembra 2020, ter 

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

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

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.9.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Inštituta za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni 

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

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

83 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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položaj na dan 31. decembra 2020 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo finančno uredbo in računovodskimi 
pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

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

3.9.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

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

3.9.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

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

Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2017 Podobno kot v prejšnjih letih SZI niso v celoti izkoristile zneska nepovratnih sredstev, ki jim jih je 
dodelil Inštitut. 

se izvaja 

(ni v pristojnosti Inštituta) 

2017 
Inštitut je spremljal smotrnost SZI in izračunal nekatere popravke za smotrnost. Vendar ti popravki 
niso imeli nobenega finančnega vpliva na nobeno SZI, ker Inštitut uporablja samo tistega od finančnih 
popravkov in popravkov za smotrnost, ki je večji. 

zaključen 

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

2017 
V skladu s statutom lahko Inštitut svojim začasnim uslužbencem ponudi le pogodbe za določen čas, ki 
trajajo največ pet let in se lahko enkrat podaljšajo še za nadaljnjih pet let. To bi lahko ogrozilo 
neprekinjeno delovanje. 

zaključen 
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Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2014/2017/ 
2018 

Čeprav so bili za vse SZI sprejeti načrti v skladu s smernicami Inštituta, dejanski napredek pri 
doseganju trajnostnega razvoja ostaja omejen. Inštitut naj se osredotoči na doseganje učinkovite 
upravljalne strukture, pregleda naj portfelj dejavnosti, ki se izvajajo, in spodbuja alternativne vire 
prihodkov za povečanje finančne neodvisnosti skupnosti znanja in inovacij (SZI) od Inštituta. 

zaključen 

2019 V nekem primeru je Inštitut povrnil potne stroške in stroške bivanja, čeprav to v veljavni pogodbi o 
storitvah ni bilo zahtevano. ni relevantno 

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

neizveden 

(ni v pristojnosti Inštituta) 
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Odgovor Inštituta 
Inštitut se je seznanil s poročilom Sodišča. 
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3.10. Evropska agencija za pomorsko 
varnost (EMSA) 

Uvod 

3.10.1. Evropska agencija za pomorsko varnost (Agencija ali EMSA) s sedežem v Lizboni 
je bila ustanovljena z Uredbo (ES) št. 1406/2002 Evropskega parlamenta in Sveta84. Naloge 
Agencije so zagotavljanje visoke stopnje varnosti v pomorskem prometu, preprečevanje 
onesnaževanja z ladij, zagotavljanje tehnične pomoči Evropski komisiji in državam članicam, 
spremljanje izvajanja zakonodaje Unije in ocenjevanje njene učinkovitosti. Na sliki 3.10.1 so 
predstavljeni ključni podatki o Agenciji85. 

Slika 3.10.1 – Ključni podatki o Agenciji 

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

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

Vir: konsolidirani zaključni račun Evropske unije za proračunsko leto 2019 in končni zaključni račun 
Agencije za proračunsko leto 2020; podatke o uslužbencih je zagotovila Agencija 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.10.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno 
preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Agencije. To 
dopolnjujejo dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev, ter analiza informacij, ki jih je 
zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

                                                             
84 UL L 208, 5.8.2002, str. 1. 

85 Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: 
www.emsa.europa.eu. 

121

119

Proračun (v milijonih EUR)*

268

267

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2020

2019

http://www.emsa.europa.eu/
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3.10.3. Za opis podlage za mnenje, odgovornosti poslovodstva in odgovornih za 
upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih 
transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 340 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Sodišče predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega revizorja 

Mnenje 
3.10.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Evropske agencije za pomorsko varnost, ki ga sestavljajo 
računovodski izkazi86 in poročila o izvrševanju proračuna87 za proračunsko leto, ki se 
je končalo 31. decembra 2020, ter 

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

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

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.10.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 
položaj na dan 31. decembra 2020 ter njen poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njeno finančno uredbo in računovodskimi pravili, 
ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

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

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

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

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

3.10.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

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

3.10.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

3.10.8. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja o upravljanju proračuna 

3.10.9. V finančni uredbi EU je določeno, da se plačila izvršijo v predpisanem roku 30 
dni. Agencija v letu 2020 tega pogosto ni storila, saj je s plačili zamujala v 11 % primerov. V 
letih 2019, 2018, 2017 in 2016 je Sodišče odkrilo podobne ali višje stopnje zamud. V navedenih 
štirih letih je večino poznih plačil pomenilo povračilo potnih stroškov udeležencem delavnic. 
Agencija si je sicer nekoliko prizadevala za zmanjšanje zamud, vendar je zaradi te ponavljajoče 
se slabosti izpostavljena finančnemu tveganju in tveganju za ugled. 



 129 

Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) 

 

Opažanja o notranjih kontrolah 

3.10.10. Agencija je leta 2020 vsem uslužbencem, ki so se kot začasni uslužbenci 
zaposlili neposredno po koncu svoje napotitve v Agencijo, izplačala nadomestila za nastanitev 
in dnevnice. Taka nadomestila so namenjena kritju stroškov in nevšečnosti, ki nastanejo zaradi 
zahteve, da morajo uslužbenci spremeniti svoj kraj prebivališča in se preseliti v kraj zaposlitve.  

3.10.11. Agencija ni dovolj preverila upravičenosti do teh nadomestil. Tako ni 
ugotavljala predhodnega prebivališča svojih uslužbencev, da bi ugotovila, ali so se dejansko 
preselili. To je slabost v notranjih kontrolah. Pet uslužbencev na vodstvenih položajih v Agenciji 
ima za vse proračunske postavke enake pravice kot izvršni direktor. To pomeni tveganje in ne 
prispeva k jasnosti hierarhije pristojnosti in odgovornosti v Agenciji. 

Izvršni direktor Agencije je podpisal tudi sklep o imenovanju vršilcev dolžnosti izvršnega 
direktorja in vršilcev dolžnosti organa za imenovanje na podlagi prenosa pooblastil za čas 
svojega letnega dopusta, s čimer je ti vlogi za ta čas v celoti prenesel. Ta sklep je presegel 
pooblastila, ki jih ima izvršni direktor v skladu s členom 15 ustanovne uredbe Agencije. 

Ta opažanja ne vplivajo na zakonitost in pravilnost proračunskih transakcij v proračunskem 
letu 2020. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

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

Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2019 

Izbirna komisija je za neki postopek zaposlovanja organizirala dodatni pisni preizkus, ki v razpisu 
prostega delovnega mesta ni bil omenjen. Glede na pravila Agencije za izvajanje kadrovskih predpisov 
je treba v razpisu prostega delovnega mesta natančno navesti vrsto testov, ki se bodo uporabljali v 
postopku zaposlovanja. Poleg tega predizbirna komisija za ta postopek pred ocenitvijo prijav ni 
določila najnižjega števila točk, ki ga morajo kandidati doseči za prehod v naslednjo fazo postopka 
zaposlovanja. To ogroža načelo preglednosti in zahtevo po ustrezni revizijski sledi. 

zaključen 

2019 

Člani izbirnih komisij so na začetku postopka zaposlovanja podpisali izjavo o morebitnem nasprotju 
interesov, še preden so bila znana imena kandidatov. V primeru, da so med izbirnim postopkom 
ugotovili, da je prišlo do nasprotja interesov, so morali to nemudoma prijaviti in izstopiti iz izbirne 
komisije. Za odločanje o tem, ali bi tako morebitno nasprotje interesov dejansko lahko oviralo 
neodvisnost članov izbirne komisije, je pristojen organ za imenovanje. Toda če so izjave v zvezi s tem 
dane po lastni presoji članov komisije, obstaja tveganje, da se nekatera nasprotja interesov ne 
odkrijejo. 

zaključen 

2019 

Agencija je za zagotavljanje agencijskih delavcev sklenila okvirno pogodbo z agencijo za zagotavljanje 
začasnega dela. Skladno z Direktivo 2008/104/ES Evropskega parlamenta in Sveta morajo biti osnovni 
zaposlitveni pogoji začasnih agencijskih delavcev enaki ali boljši kot tisti, ki bi se uporabljali, če bi bili 
ti delavci za opravljanje istega dela v Agenciji neposredno zaposleni. Plačilo agencijskih delavcev v 
Agenciji ni skladno s to direktivo. Toda ker na Sodišču Evropske unije poteka postopek v zadevi, v 

zaključen 
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Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

kateri se obravnavajo ta vprašanja, in ker bi lahko končna odločba, ko bo izdana, vplivala na stališče 
Sodišča glede tega, kako Agencija uporablja agencijske delavce, Sodišče pred izdajo odločbe ne bo 
pripravilo opažanj o pravilnosti pristopa Agencije v zvezi s to zadevo, vključno s spremljanjem 
upoštevanja opažanj iz prejšnjih let. 

2019 
Agencija je imela v zadnjih štirih letih visoko stopnjo zamud pri plačilih, leta 2019 pa je do zamud 
prišlo v 18 % primerov. Ta ponavljajoča se slabost pomeni finančno tveganje in tveganje za ugled 
Agencije. 

se izvaja 
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Odgovor Agencije 
3.10.9. Končni znesek za leto 2020 zamud pri plačilih kaže zmanjšanje števila plačil zunaj 
predpisanih časovnih okvirov v primerjavi s prejšnjim letom: 11 % v primerjavi z 18 % 
leta 2019. Znesek 11 % vključuje zaostanek pri zamudah pri plačilih, prenesenih iz leta 2019. 
Brez teh zaostankov bi skupno število zamud pri plačilih za leto 2020 znašalo 3 %. 

3.10.10. Agencija EMSA je seznanjena s pripombo Računskega sodišča in je okrepila postopek 
preverjanja pravic začasnih/pogodbenih uslužbencev, ki so bili prej napoteni nacionalni 
strokovnjaki v agenciji. Po tem posodobljenem postopku preverjanja se zdaj uradno izvedejo in 
dokumentirajo pregledi, da se ugotovi, ali je dejansko prišlo do spremembe običajnega 
prebivališča v času nastopa zaposlitve v agenciji. 

3.10.11. Prenosi pooblastil, ki jih je dodelil izvršni direktor, so v celoti skladni s finančno uredbo 
EMSA in njeno uredbo o ustanovitvi. Izvršni direktor agencije EMSA je prenose pooblastil 
dodelil na način, ki zagotavlja neprekinjeno poslovanje. Dodelitev prenosa pooblastil je 
povezana z več blažilnimi ukrepi, ki so uvedeni za preprečevanje morebitnih tveganj, ki bi lahko 
vplivala na zakonitost in pravilnost dejavnosti agencije EMSA. Od junija 2021 je bil uveden nov 
postopek, po katerem se vsi nadzorni ukrepi (npr. izvršni direktor predhodno odobri vse 
odločitve, ki jih sprejme pooblaščeni vodja oddelka, vodje oddelkov poročajo o tem, kaj so 
podpisali), hranijo v centralnem registru in ustrezno dokumentirajo. 
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3.11. Agencija Evropske unije za 
kibernetsko varnost (ENISA) 

Uvod 

3.11.1. Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost (Agencija ali ENISA) s sedežem v 
Atenah88 je bila ustanovljena z Uredbo (ES) št. 460/2004 Evropskega parlamenta in Sveta89, ki 
jo je po različnih spremembah nadomestila Uredba (EU) 2019/88190. Glavni cilj Agencije je 
doseči visoko skupno raven kibernetske varnosti po vsej Uniji, med drugim z dejavnim 
podpiranjem držav članic ter institucij, organov, uradov in agencij Unije pri izboljšanju 
kibernetske varnosti ter s tem, da deluje kot referenčna točka za svetovanje in strokovno 
znanje za vse relevantne deležnike Unije. Na sliki 3.11.1 so predstavljeni ključni podatki o 
Agenciji91. 

Slika 3.11.1 – Ključni podatki o Agenciji 

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

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

Vir: konsolidirani zaključni račun Evropske unije za proračunsko leto 2019 in končni zaključni račun 
Agencije za proračunsko leto 2020; podatke o uslužbencih je zagotovila Agencija 

                                                             
88 Sedež Agencije je bil septembra 2019 preseljen iz Herakliona v Atene. 

89 UL L 77, 13.3.2004, str. 1. 

90 UL L 151, 7.6.2019, str. 15. 

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

18

26

Proračun (v milijonih EUR)*

75

87

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2020

2019

http://www.enisa.europa.eu/


 134 

Agencija Evropske unije za kibernetsko varnost (ENISA) 

 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.11.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno 
preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Agencije. To 
dopolnjujejo dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev, ter analiza informacij, ki jih je 
zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

3.11.3. Za opis podlage za mnenje, odgovornosti poslovodstva in odgovornih za 
upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih 
transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 340 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Sodišče predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega revizorja 

Mnenje 
3.11.4. Sodišče je revidiralo:  

(a) zaključni račun Agencije Evropske unije za kibernetsko varnost, ki ga sestavljajo 
računovodski izkazi92 in poročila o izvrševanju proračuna93 za proračunsko leto, ki se 
je končalo 31. decembra 2020, ter 

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

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

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.11.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 

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

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

93 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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položaj na dan 31. decembra 2020 ter njen poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njeno finančno uredbo in računovodskimi pravili, 
ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

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

3.11.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Plačila 
Osnova za mnenje s pridržkom o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim 
računom 

3.11.7. Začasen prenos pooblastil, ki ga je prejšnji izvršni direktor podelil 
uslužbencu, se je iztekel 31. decembra 2019. Nov izvršni direktor je istemu uslužbencu 
podelil nov prenos pooblastil 12. februarja 2020. V vmesnem času je ta uslužbenec v 
prizadevanjih za dosego ciljev Agencije brez veljavnega prenosa pooblastil odobril 
proračunske obveznosti v višini 529 120 EUR in plačila v višini 914 100 EUR (3,5 % vseh 
odobritev plačil, ki so bile na voljo v letu 2020). Sodišče ugotavlja, da je Agencija na 
podlagi revizije Sodišča sprejela ukrepe za zmanjšanje ugotovljenih tveganj v prihodnosti. 

Mnenje s pridržkom o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.11.8. Razen v zvezi z zadevo, opisano v odstavku o osnovi za mnenje s pridržkom 
o zakonitosti in pravilnosti plačil, so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se 
je končalo 31. decembra 2020, po mnenju Sodišča v vseh pomembnih pogledih zakonita in 
pravilna. 

Druga zadeva 

3.11.9. Sodišče opozarja na to, da Agencija za razliko od institucij (kot je Evropska 
komisija) ni sprejela notranjih pravil za zagotovitev kontinuitete prenosov pooblastil v 
primeru, da odredbodajalec, ki podeli prenos pooblastil, ali odredbodajalec na podlagi 
prenosa pooblastil zapusti svoje delovno mesto.  
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Vloga odredbodajalca v agencijah je drugačna kot v institucijah. Institucije same opravljajo 
vlogo odredbodajalca; s tem povezane odgovornosti prenesejo na svoje uslužbence. 
Generalni direktorji in generalni sekretarji institucij so zgolj odredbodajalci na podlagi 
prenosa pooblastil. V agencijah pa je vloga odredbodajalca dodeljena izvršnemu 
direktorju, ki je odgovoren za izvrševanje proračuna.  

Nov izvršni direktor je svoj mandat nastopil 16. oktobra 2019. 12. februarja 2020 je 
sedmim uslužbencem podelil nove prenose pooblastil. V vmesnem času so zadevni 
uslužbenci tako odobravali operacije na podlagi prenosa pooblastil, ki jim ga je podelil 
prejšnji izvršni direktor. To je pomembna slabost v notranjih kontrolah. 

Na podlagi revizije Sodišča je Agencija sprejela nov notranji sklep, v katerem so bili 
obravnavani problemi, ki jih je ugotovilo Sodišče. 

3.11.10. Poleg tega je Sodišče ugotovilo naslednje resne sistemske slabosti: 

v enem primeru je bil datum veljavnosti prenosa pooblastil za uslužbenca vezan na 
njegovo pogodbo o zaposlitvi, ki naj bi se iztekla 31. avgusta 2019. Čeprav je predhodni 
izvršni direktor februarja 2019 uslužbencu pogodbo podaljšal, ni podaljšal prenosa 
pooblastil. Uslužbencu je bil nov prenos pooblastil podeljen šele 12. februarja 2020. V 
vmesnem času je ta uslužbenec odobril proračunske obveznosti v višini 1 197 960 EUR in 
plačila v višini 718 650 EUR.  

V prenosu pooblastil, ki ga je februarja 2020 podelil nov izvršni direktor Agencije, je bil 
določen najvišji znesek za vsak proračunski naslov, ne pa tudi za vsako proračunsko 
vrstico. Odredbodajalci so morali s podpisom sprejeti prenos pooblastil, ki jim je bil 
podeljen. Vendar so to storili šele bistveno pozneje – v večini primerov po več kot desetih 
mesecih. V enem primeru je odredbodajalec sprejetje svojega individualnega prenosa 
pooblastil podpisal tri tedne po izteku svojih pristojnosti. 

Sodišče je odkrilo tudi neskladje v odobreni ravni pristojnosti v prenosu pooblastil, ki ga je 
odredbodajalcu podelil izvršni direktor Agencije. Zgornja meja za odobritev v prenosu 
pooblastil, ki je bila evidentirana tudi v sistemu finančnega poslovodenja, je znašala 
500 000 EUR, v dokumentu, ki ga je odredbodajalec podpisal, ko je sprejel prenos 
pooblastil, pa je bila navedena zgornja meja 100 000 EUR. Agencija je to neskladje 
popravila retroaktivno 11. februarja 2021. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

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

Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2018 

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

neizveden 

2019 
Sodišče je v revidiranih postopkih javnega naročanja Agencije odkrilo več slabosti, ki zmanjšujejo 
preglednost. Te so vključevale prekrivanje med izbirnimi merili in merili za dodelitev ter 
neupoštevanje rokov za objavo obvestila o oddaji naročila. 

zaključen 

2019 
Pri dveh okvirnih pogodbah za storitve je merilo cene temeljilo izključno na dnevnih postavkah, druga 
merila, ki so temeljila na različnih scenarijih, pa niso bila vključena v razpisne zahteve. To privede do 
tveganja, da pogodbe ne bodo zagotavljale najugodnejšega izvajanja zadevnih projektov. 

zaključen 

2019 Pri treh revidiranih javnih naročilih je Agencija določila izbirno merilo v zvezi z minimalnim letnim 
prometom, ne glede na vrednost in obseg pogodbe ter brez ocene povezanega tveganja. zaključen 
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Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

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

se izvaja 

2019 
V pogodbi med Agencijo in agencijo za zagotavljanje začasnega dela niso določeni osnovni pogoji 
zaposlitve, s katerimi bi bila utemeljena kategorija zaposlitve agencijskih delavcev. Poleg tega 
agencijski delavci nimajo enakih socialnih ugodnosti kot uslužbenci Agencije.  

Sodišče ugotavlja, da pred Sodiščem 
EU poteka postopek v zadevi št. C-
948/19 (Manpower Lit), ki se nanaša 
na več vprašanj litovskega 
vrhovnega sodišča v zvezi s tem, 
kako agencije EU uporabljajo 
Direktivo 2008/104/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
19. novembra 2008 o delu prek 
agencij za zagotavljanje začasnega 
dela. Ker bi lahko sodba Sodišča EU 
v zvezi s temi vprašanji vplivala na 
stališče Sodišča glede uporabe 
agencijskih delavcev v Agenciji, se 
bo Sodišče do objave pravnomočne 
sodbe Sodišča EU v tej zadevi 
vzdržalo opažanj v zvezi s 
pravilnostjo pristopa Agencije, 
vključno s spremljanjem 
upoštevanja opažanj iz prejšnjih let. 
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Odgovor Agencije 
3.11.7. Agencija pozdravlja to revizijsko ugotovitev in priznava ugotovljene pomanjkljivosti. 
Agencija želi poudariti, da pri transakcijah ni bilo navzkrižja interesov in da transakcije niso 
ogrozile finančnih interesov agencije. V skladu z notranjo analizo, ki jo agencija nadalje potrjuje 
z zunanjim revizorjem, so bile te transakcije izvedene v skladu s cilji agencije in za njeno uradno 
uporabo. 

Za obravnavo te ugotovitve je agencija ustanovila ločen neodvisen nadzorni organ za 
spremljanje izvajanja prenosa finančnih pooblastil ter je strukturno in funkcionalno strogo 
ločila naloge izvrševanja proračuna in notranjih kontrol. Agencija ENISA je prepričana, da so ti 
ukrepi učinkoviti pri obravnavi morebitnih prihodnjih tveganj. 

3.11.8. Poudariti želi, da je pridržek mnenja o zakonitosti in pravilnosti sprožil en osamljen in 
nesistemski dogodek. Agencija je sprejela potrebne ukrepe za obravnavo tega vprašanja z 
izvajanjem učinkovitega načrta korektivnih ukrepov (kot je opisano zgoraj v odgovoru na 
odstavek 3.11.7) za zmanjšanje tveganj, povezanih z upravljanjem prenosov finančnih 
pooblastil. 

3.11.9. Agencija je ravnala v dobri veri in sprejela načrt korektivnih ukrepov, da bi zmanjšala 
pravne negotovosti in ugotovitve, ki jih je Evropsko računsko sodišče obravnavalo v zvezi z 
upravljanjem prenosa pooblastil. 

Agencija ENISA je leta 2021 uvedla notranja pravila, v skladu s katerimi mora novoimenovani 
izvršni direktor potrditi pravice do prenosa finančnih poooblastil, saj se prejšnje pravice do 
prenosa, ki jih je podelil nekdanji direktor, samodejno prekličejo 90 dni po tem, ko 
novoimenovani izvršni direktor prevzame svoje dolžnosti. 

Zato je prenehanje prenosa zdaj bodisi predhodno določeno s prvotnim pooblastilom, ki ga je 
podelil izvršni direktor (tj. časovno omejeno s klavzulo o časovni omejitvi veljavnosti), ali pa 
velja na podlagi posebnega akta o umiku, s katerim organ, ki je prenesel pooblastila, zadevni 
osebi izrecno odvzame pooblastila. 

3.11.10. Agencija v zvezi s prvo točko priznava, da bi moral prejšnji izvršni direktor po 
podaljšanju pogodbe o zaposlitvi osebja podaljšati ta prenos finančnih pooblastil. Od 
novembra 2020 poteka pregled ustreznih notranjih postopkov, da bi se to preprečilo, saj 
prenosi finančnih pooblastil zdaj sledijo splošnim načelom in se ne dodeljujejo več 
individualno. 

V zvezi z drugo točko agencija priznava, da bi moral uslužbenec vsak nov prenos finančnih 
pooblastil formalno sprejeti v ustreznem časovnem okviru. 
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Od novembra 2020 poteka pregled ustreznih notranjih postopkov, da bi se to preprečilo, in 
sicer z uvedbo nujnega pogoja, da mora biti prenos finančnih pooblastil sprejet pred 
podelitvijo finančnih pravic v sistemu finančnega poslovodenja (ABAC). 

Agencija ENISA v zvezi z zadnjo točko priznava to napako, ki izhaja iz tiskarske napake. 

Notranji postopki so bili ustrezno pregledani, da v prihodnje do tega ne bo več prihajalo, saj bo 
pred podelitvijo finančnih pravic v finančnem sistemu ABAC navzkrižno preverjeno, da je bil 
prenos finančnih pooblastil sprejet. 

Poleg tega je izvršni direktor ustanovil odbor za upravljanje proračuna, ki poleg drugih nalog 
pregleduje tudi izvajanje prenosa pooblastil v agenciji v zvezi s pravili, politikami in smernicami, 
ki jih je določil izvršni direktor, in v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja. 
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3.12. Agencija Evropske unije za 
železnice (ERA) 

Uvod 

3.12.1. Agencija Evropske unije za železnice (Agencija ali ERA) s sedežem v 
Valenciennesu in konferenčnim centrom v Lillu je bila ustanovljena z Uredbo (ES) št. 881/2004 
Evropskega parlamenta in Sveta, ki je bila nadomeščena leta 2016 z Uredbo (EU) 2016/796 
Evropskega parlamenta in Sveta94. Njena naloga je izboljšati stopnjo interoperabilnosti 
železniških sistemov, razviti skupni pristop k varnosti zaradi prispevanja k vzpostavitvi 
konkurenčnejšega evropskega železniškega sektorja z visoko stopnjo varnosti in delovati kot 
organ EU, odgovoren za izdajanje dovoljenj za dajanje železniških vozil na trg, izdajanje enotnih 
varnostnih spričeval prevoznikom v železniškem prometu in odobritev opreme ob progi v 
okviru evropskega sistema za upravljanje železniškega prometa. Na sliki 3.12.1 so predstavljeni 
ključni podatki o Agenciji95. 

Slika 3.12.1 – Ključni podatki o Agenciji 

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

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

Vir: konsolidirani zaključni račun Evropske unije za proračunsko leto 2019 in končni zaključni račun 
Agencije za proračunsko leto 2020; podatke o uslužbencih je zagotovila Agencija 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.12.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno 
preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Agencije. To 

                                                             
94 UL L 220, 21.6.2004, str. 3 in UL L 138, 26.5.2016, str. 1. V skladu s slednjo uredbo je bil 

prvotni naziv Agencije Evropska železniška agencija spremenjen v naziv Agencija Evropske 
unije za železnice. 

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

32

37

Proračun (v milijonih EUR)*

174

177

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2020

2019

http://www.era.europa.eu/
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dopolnjujejo dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev, ter analiza informacij, ki jih je 
zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

3.12.3. Za opis podlage za mnenje, odgovornosti poslovodstva in odgovornih za 
upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih 
transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 340 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Sodišče predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega revizorja 

Mnenje 
3.12.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Agencije Evropske unije za železnice, ki ga sestavljajo računovodski 
izkazi96 in poročila o izvrševanju proračuna97 za proračunsko leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, ter 

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

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

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.12.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 
položaj na dan 31. decembra 2020 ter njen poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njeno finančno uredbo in računovodskimi pravili, 
ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

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

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

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

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

3.12.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

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

3.12.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

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

Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2013 Agencija ima sedež v Valenciennesu in konferenčni center v Lillu. Stroški bi se verjetno lahko 
zmanjšali, če bi se vse operacije izvajale na eni lokaciji. 

neizveden 

(ni v pristojnosti Agencije) 

2018 
Agencija bo leta 2019 začela pobirati pristojbine in dajatve za naloge certificiranja. V skladu z novo 
uredbo je treba upoštevati specifične potrebe malih in srednjih podjetij (MSP). Agencija naj uvede 
uspešne kontrole za preverjanje tega, ali vlagatelji izpolnjujejo merila za MSP. 

neizveden 

2018 

V skladu z Uredbo (EU) 2016/796 Evropskega parlamenta in Sveta so pristojbine in dajatve namenski 
prihodki Agencije. Da bi Agencija lahko ustrezno načrtovala pristojbine in dajatve ter ustrezne 
prevzete obveznosti in plačila v proračunu, je potrebnih nekaj sprememb izvedbenih pravil za 
finančno uredbo Agencije. Računi za pristojbine in dajatve se lahko izdajo šele potem, ko so storitve 
opravljene, vmesni računi pa se lahko izdajajo samo vsakih šest mesecev. Agencija bo morala pozorno 
spremljati stroške in čim prej izdajati račune za vmesne zneske. 

zaključen 
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Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2019 

Leta 2019 je Agencija podpisala kaskadne okvirne pogodbe s tremi podjetji za pomoč pri postopku 
odobritve za evropski sistem za upravljanje železniškega prometa. V skladu s finančno uredbo je to 
mogoče, če so v okvirni pogodbi natančno določeni vsi pogoji za zagotavljanje zadevnih gradenj, 
blaga ali storitev. V tem primeru pa okvirna pogodba ni dovolj specifična. Poleg tega so finančne 
ponudbe, ki so jih predložili ponudniki, temeljile le na dnevni tarifi za en dan dela, pomembni 
elementi, kot so profili delavcev ali kompleksnost dela, pa v njih niso bili upoštevani. 

zaključen  

2019 

Pri nekem postopku za oddajo javnega naročila za zagotavljanje gostinskih storitev en član odbora za 
ocenjevanje ni bil nikoli uradno imenovan. Njegovo sodelovanje v odboru za ocenjevanje brez 
uradnega imenovanja je notranja slabost, ki zmanjšuje transparentnost postopka za oddajo javnega 
naročila. 

zaključen  

2019 

Evropska komisija je Agenciji na podlagi sporazuma o ravni storitev zaračunala zagotavljanje različnih 
storitev IT. To je vključevalo pristojbino za gostovanje sistema IT, ki je bila zaračunana na podlagi 
števila uporabnikov. Evropska komisija je Agenciji zaračunala previsok znesek, ker je bilo število 
uporabnikov, uporabljeno kot podlaga za račun, nepravilno. To kaže na slabosti v notranjih kontrolah 
Agencije, saj ta ni preverila, ali je zaračunani znesek skladen z dejanskimi pogoji iz dogovora o ravni 
storitve. 

neizveden 
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Odgovor Agencije 
Agencija se je seznanila s poročilom Sodišča. 
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3.13. Evropski organ za vrednostne 
papirje in trge (ESMA) 

Uvod  

3.13.1. Evropski organ za vrednostne papirje in trge (Organ ali ESMA) s sedežem v Parizu 
je bil ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta98. Poslanstvo 
Organa je okrepiti zaščito vlagateljev ter spodbujati stabilen in urejen finančni trg. ESMA 
izpolnjuje svoje poslanstvo in cilje s štirimi dejavnostmi: ocenjevanjem tveganj za vlagatelje, 
trge in finančno stabilnost, dokončnim oblikovanjem enotnih pravil za finančne trge EU, 
spodbujanjem konvergence nadzora in neposrednim nadzorom določenih finančnih subjektov. 
Na sliki 3.13.1 so predstavljeni ključni podatki o Organu99. 

Slika 3.13.1 – Ključni podatki o Organu 

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

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

Vir: konsolidirani zaključni račun Evropske unije za proračunsko leto 2019 in končni zaključni račun 
Organa za proračunsko leto 2020; podatke o uslužbencih je zagotovil Organ 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.13.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno 
preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Organa. To 
dopolnjujejo dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev, ter analiza informacij, ki jih je 
zagotovilo poslovodstvo Organa. 

                                                             
98 UL L 331, 15.12.2010, str. 84. Ustanovna uredba za ESMA je bila spremenjena z Uredbo (EU) 

št. 2019/2175 (UL L 334, 27.12.2019, str. 80). 

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

53

60

Proračun (v milijonih EUR)*

237

250

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

http://www.esma.europa.eu/
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3.13.3. Za opis podlage za mnenje, odgovornosti poslovodstva in odgovornih za 
upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih 
transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 340 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Sodišče predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega revizorja 

Mnenje 
3.13.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Evropskega organa za vrednostne papirje in trge, ki ga sestavljajo 
računovodski izkazi100 in poročila o izvrševanju proračuna101 za proračunsko leto, ki 
se je končalo 31. decembra 2020, ter 

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

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

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.13.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Organa za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni 
položaj na dan 31. decembra 2020 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo finančno uredbo in računovodskimi 
pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

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

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

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

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

3.13.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Druga zadeva  

3.13.7. Pristojbine, zaračunane bonitetnim agencijam, temeljijo na njihovih 
prihodkih v vlogi pravnih subjektov. To ustvarja kvazilegitimno priložnost za zmanjšanje 
pristojbin ali izogibanje pristojbinam, in sicer tako, da se prihodki bonitetnih agencij v 
jurisdikciji EU prenesejo na njihove povezane subjekte izven EU. Organ je nastalo tveganje 
ocenil za majhno, vendar ga še nadalje spremlja. Tudi na podlagi uredbe o bonitetnih 
agencijah102 je mogoče, da se bonitetne agencije izognejo vzpostavljenemu mehanizmu za 
zaračunavanje pristojbin, in sicer tako, da dejavnosti v zvezi z distribucijo bonitetnih ocen 
in pomožne storitve (kot sta licenciranje virov podatkov o bonitetnih ocenah ter 
zagotavljanje raziskav in povezanih produktov ter storitev za uporabnike bonitetnih ocen) 
izvajajo prek družb v skupini, ki niso registrirane bonitetne agencije. Evropska komisija ima 
pravico, da v zvezi s to uredbo predlaga ustrezne zakonodajne spremembe. Organ se 
zaveda tega tveganja in je 29. januarja 2021 objavil posvetovalni dokument103. Po tem 
dokumentu je Evropski komisiji 21. junija 2021 predložil strokovni nasvet o spremembi 
uredbe zaradi zmanjšanja tveganja. 

3.13.8. Pristojbine, zaračunane repozitorijem sklenjenih poslov, se izračunajo na 
podlagi upoštevanega prometa vsakega posameznega repozitorija sklenjenih poslov. 
Znesek je enak vsoti ene tretjine vsakega od naslednjih elementov: prihodkov, nastalih pri 
osrednjih funkcijah repozitorija sklenjenih poslov, števila poslov, sporočenih repozitoriju 
sklenjenih poslov v predhodnem letu, in števila evidentiranih odprtih poslov na dan 
31. decembra predhodnega leta. Čeprav se z delegiranimi uredbami104 o pristojbinah za 
repozitorije sklenjenih poslov ne vzpostavlja celovit in usklajen okvir kontrole za 
zagotovitev zanesljivosti informacij, je bilo mogoče za vse repozitorije sklenjenih poslov 
pridobiti mnenja neodvisnih revizorjev, v katerih je bilo navedeno, da so njihovi 
računovodski izkazi za leto 2019 (uporabljeni za izračune pristojbin) resničen in pošten 
prikaz stanja. Vendar so predložene informacije o številu poslov, sporočenih repozitorijem 
sklenjenih poslov v letu 2019, in številu evidentiranih odprtih poslov na dan 
31. decembra 2019 neodvisni revizorji pregledali le v manjšem obsegu. Organ ESMA je 
24. marca 2021 objavil posvetovalni dokument105, v katerem predlaga poenostavitev 
metode, ki se uporablja za določitev prometa repozitorijev sklenjenih poslov pri izračunu 
letnih pristojbin za nadzor, in sicer tako, da se zajamejo le prihodki, podatki o dejavnostih 
pa se izključijo. V posvetovalnem dokumentu je navedeno, da namerava Organ sredi 
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leta 2021 Evropski komisiji predložiti strokovni nasvet o spremembi delegiranih uredb o 
repozitorijih sklenjenih poslov. 

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

3.13.9. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

3.13.10. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja o zakonitosti in pravilnosti transakcij 

3.13.11. Organ je marca 2020 s kanadskim podjetjem podpisal „krovno pogodbo o 
podatkovnih storitvah” (primerljivo z okvirno pogodbo) za obdobje do sedem let. Najvišji 

                                                             
102 Uredba (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o 

bonitetnih agencijah, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) št. 513/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2011 in Uredbo (EU) št. 462/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013. Pristojbine bonitetnih agencij so vključene v 
Delegirano uredbo Evropske komisije (EU) št. 272/2012 z dne 7. februarja 2012 o dopolnitvi 
Uredbe (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pristojbinami in 
taksami, ki jih Evropski organ za vrednostne papirje in trge zaračunava bonitetnim 
agencijam (Besedilo velja za EGP). 

103 Posvetovalni dokument ESMA 80-196-5019. Glej https://www.esma.europa.eu/press-
news/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma 

104 Uredba (EU) št. 648/2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih 
strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (EMIR). Pristojbine, ki se uporabljajo za 
repozitorije sklenjenih poslov v skladu z uredbo EMIR, so zajete v Delegirani uredbi 
Evropske komisije (EU) št. 1003/2013 (CDR 1003/2013), ki dopolnjuje Uredbo EMIR. Po 
začetku veljavnosti Uredbe (EU) 2015/2365 o preglednosti poslov financiranja z 
vrednostnimi papirji in ponovne uporabe (SFTR) je Organ postal odgovoren tudi za 
registracijo, nadzor in priznavanje repozitorijev sklenjenih poslov v okviru uredbe SFTR. 
Pristojbine, ki se uporabljajo za repozitorije sklenjenih poslov v skladu z uredbo SFTR so 
zajete v Delegirani uredbi Evropske komisije (EU) 2019/360 (CDR 2019/360). 

105 Posvetovalni dokument ESMA74-362-1864. Glej 
https://www.esma.europa.eu/document/cp-technical-advice-simplification-tr-fees-under-
sftr-and-emir. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma
https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/public-consultation-fees-charged-credit-rating-agencies-esma
https://www.esma.europa.eu/document/cp-technical-advice-simplification-tr-fees-under-sftr-and-emir
https://www.esma.europa.eu/document/cp-technical-advice-simplification-tr-fees-under-sftr-and-emir
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znesek pogodbe ni bil jasno naveden. Zaradi tega pogodba ni popolnoma transparentna. Kljub 
temu je Organ za pogodbo za obdobje njenega najdaljšega trajanja namenil 270 000 EUR, in 
sicer na podlagi v pogodbi dogovorjene letne pristojbine v višini 35 000 USD.  

Poleg tega je pogodbo podpisal odredbodajalec, ki je bil pooblaščen za podpisovanje pravnih 
obveznosti za zadevno proračunsko postavko samo do vrednosti 135 000 EUR, kar je manj, kot 
znaša najvišja vrednost pogodbe. To je resna slabost pri notranji kontroli. Po reviziji je Organ 
sprejel popravljalne ukrepe, da bi to slabost odpravil (tj. okvirno pogodbo je sopodpisal izvršni 
direktor). 

3.13.12. Organ za zamude pri plačilu prispevkov več bonitetnih agencij in repozitorijev 
sklenjenih poslov za leto 2020 ni uporabil obrestne mere, določene v delegiranih uredbah106 
Evropske komisije. Odredbodajalec poleg tega ni ugotovil terjatev in ni sprejel uradne 
odločitve o odpovedi izterjave zamudnih obresti (kazen), kot je zahtevano na podlagi člena 101 
finančne uredbe EU. Znesek natečenih obresti za leto 2020 znaša 13 601 EUR. 

Opažanja o notranjih kontrolah 

3.13.13. Sodišče je ugotovilo, da ima Organ šibke notranje kontrole za spremljanje časa, 
ki se zaračuna po pogodbi na podlagi porabljenega časa in sredstev v skladu z okvirno pogodbo 
za svetovalne storitve IT.  

Organ je junija 2019 izvajalcu izdal naročilnico za 106 delovnih dni v skupni 
vrednosti 61 086 EUR. Predmet naročilnice je bilo število delovnih dni (večinoma na daljavo), 
razdeljeno na dodeljene naloge (več delovnih sklopov). Sodišče je ugotovilo, da so bili pregledi, 
ki jih je Organ opravil za preverjanje dejanskega števila delovnih dni na daljavo, nezadostni. 
Poleg tega izbira pogodbe na podlagi porabljenega časa in sredstev ni idealna v primerih, v 
katerih se delo opravi na daljavo, razen če so vzpostavljena ustrezna orodja za spremljanje 
zaračunanega časa. 

V tem primeru se je Organ pri odobritvi računov izvajalca osredotočal predvsem na 
pričakovane izložke, pri čemer je skupni zaračunani čas spremljal glede na zgornjo mejo 
proračuna. Vendar pa ni redno (npr. mesečno) evidentiral časa, ki mu ga je zaračunal izvajalec, 
čeprav je bilo v okvirni pogodbi določeno, da mora.  

                                                             
106 Delegirana uredba Komisije (EU) št. 272/2012 z dne 7. februarja 2012 o bonitetnih 

agencijah (UL L 90, 28.3.2012, str. 6), Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1003/2013 z dne 
12. julija 2013 o repozitorijih sklenjenih poslov (UL L 279, 19.10.2013, str. 4) in Delegirana 
uredba Komisije (EU) 2019/360 z dne 13. decembra 2018 o repozitorijih sklenjenih poslov 
(UL L 81, 22.3.2019, str. 58). 
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Zato so bile kontrole, ki jih je Organ izvajal za potrditev tega, da plačila izvajalcu temeljijo na 
veljavnih in pravočasno predloženih evidencah opravljenih ur, šibke. To je bistvena 
pomanjkljivost pri notranji kontroli. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

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

Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2018 

Z uporabo pogodb za storitve IT za zagotavljanje delavcev niso bile upoštevane socialno- in 
delovnopravne določbe EU, zaradi nje pa je Organ izpostavljen pravnim tveganjem in tveganjem za 
ugled. Organ bi moral zagotoviti, da se v pogodbah prepreči zmeda med javnim naročanjem storitev 
IT in najemanjem agencijskih delavcev. 

zaključen 

2018 
Zaradi presežkov in primanjkljajev pri pristojbinah, zaračunanih bonitetnim agencijam in 
repozitorijem sklenjenih poslov, lahko pride do letnega navzkrižnega financiranja dejavnosti. Organ bi 
moral najti način za preprečevanje takega navzkrižnega financiranja. 

se izvaja 

2019 Organ ni nikoli prilagodil (ali načrtoval prilagoditve) prispevkov za pokojninsko zavarovanje, ki 
temeljijo na oceni nacionalnega pristojnega organa za leto N, glede na dejanske podatke. se izvaja 
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Odgovor Organa 
3.13.7. Organ ESMA pozdravlja dejstvo, da je Računsko sodišče potrdilo njegova prizadevanja za 
zmanjšanje tveganja, da bi se bonitetne agencije izogibale uredbi o bonitetnih agencijah v zvezi 
s pristojbinami. Organ ESMA potrjuje, da je bil tehnični nasvet o pregledu uredbe v zvezi s 
pristojbinami, ki jih organ ESMA zaračunava bonitetnim agencijam (sklic ESMA80-196-5324), 
21. junija 2021 predložen Evropski komisiji. Zdaj mora Komisija odločiti, ali in kako bo predlagala 
pregled zakonodajnega okvira. 

3.13.8. Organ ESMA bo Evropski komisiji v drugi polovici leta 2021 predložil svoje tehnične 
nasvete o spremembi zakonodaje o upravljanju pristojbin repozitorijev sklenjenih poslov. Nato 
bo morala Komisija sprejeti predlog za pregled zakonodajnega okvira. 

3.13.11. Organ ESMA je moral izjemoma za to pogodbo uporabiti predlogo ponudnika namesto 
svoje lastne predloge za okvirno pogodbo. Uporabljena predloga je bila zavajajoča in je 
vključevala le znesek za storitve prvega leta (35 000 USD) in ne najvišji znesek za celotno trajanje 
sporazuma, zato je odredbodajalec na podlagi nadaljnjega prenosa pooblastil podpisal do 
vrednosti 135 000 EUR. Organ ESMA pripravlja navodila za delo, da bi zagotovil ustrezno raven 
notranjega nadzora, če bo moral v prihodnje znova uporabiti predlogo okvirne pogodbe 
ponudnika namesto svoje običajne predloge. 

3.13.12. Organ ESMA meni, da je bila odločitev odredbodajalca o opustitvi plačila z izmenjavo 
elektronske pošte učinkovita glede na nebistvenost zneska (0,1 % skupnih pristojbin bonitetnih 
agencij in repozitorijev sklenjenih poslov v letu 2020). Na podlagi pripomb Sodišča je organ 
ESMA dodatno okrepil upravljanje zamud pri plačilih. Organ ESMA je sprejel naslednje ukrepe: 
a) redno notranje avtomatizirano poročanje o nakopičenih zamudah pri plačilih; b) notranja 
navodila za delo v zvezi z ugotavljanjem zneskov terjatev in merili za oceno morebitnih opustitev 
za vse vire prihodkov; c) poseben elektronski delovni postopek, ki omogoča pravočasno, 
utemeljeno in formalno odločanje v zvezi z natečenimi obrestmi. 

3.13.13. Organ ESMA je nedavno sprejel številne preventivne ukrepe, da bi okrepil notranji 
nadzor na podlagi okvirnih pogodb za svetovalne storitve. Organ ESMA je pripravil notranje 
smernice o upravljanju pogodb o IKT, ki vsebujejo jasen opis različnih vrst pogodb in ustreznih 
zahtev glede spremljanja. Poleg tega organ ESMA trenutno pripravlja usposabljanje o 
upravljanju pogodb za vodje projektov in drugo ustrezno osebje. Usposabljanje bo potekalo v 
letu 2021. 
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3.14. Evropska agencija za varnost in 
zdravje pri delu (EU-OSHA) 

Uvod 

3.14.1. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (Agencija ali EU-OSHA) s sedežem 
v Bilbau je bila ustanovljena z Uredbo Sveta (ES) št. 2062/94107, ki je bila razveljavljena z 
Uredbo (EU) 2019/126 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. januarja 2019108. Naloge 
Agencije so zbiranje in razširjanje informacij o prednostnih nalogah držav članic in Unije na 
področju varnosti in zdravja pri delu, podpiranje organizacij držav članic in Unije, ki sodelujejo 
pri oblikovanju in izvajanju politike na tem področju, ter zagotavljanje informacij o 
preventivnih ukrepih. Na sliki 3.14.1 so predstavljeni ključni podatki o Agenciji109. 

Slika 3.14.1 – Ključni podatki o Agenciji 

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

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

Vir: konsolidirani zaključni račun Evropske unije za proračunsko leto 2019 in končni zaključni račun 
Agencije za proračunsko leto 2020; podatke o uslužbencih je zagotovila Agencija 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.14.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno 
preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Agencije. To 

                                                             
107 UL L 216, 20.8.1994, str. 1. Ta uredba je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) 

št. 1112/2005 (UL L 184, 15.7.2005, str. 5). 

108 UL L 30, 31.1.2019, str. 58. 

109 Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: 
www.osha.europa.eu. 

21

20

Proračun (v milijonih EUR)*

63

63

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2020

2019

http://www.osha.europa.eu/
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dopolnjujejo dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev, ter analiza informacij, ki jih je 
zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

3.14.3. Za opis podlage za mnenje, odgovornosti poslovodstva in odgovornih za 
upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih 
transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 340 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Sodišče predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega revizorja 

Mnenje 
3.14.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu, ki ga sestavljajo 
računovodski izkazi110 in poročila o izvrševanju proračuna111 za proračunsko leto, ki 
se je končalo 31. decembra 2020, ter 

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

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

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.14.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 
položaj na dan 31. decembra 2020 ter njen poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njeno finančno uredbo in računovodskimi pravili, 
ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

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

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

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

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

3.14.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

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

3.14.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

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

Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2018 
Stopnja v leto 2019 prenesenih odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile prevzete 
obveznosti, je bila visoka za naslova II in III. Agencija naj analizira razloge za previsoke zneske 
prenosov in ustrezno izboljša proračunsko načrtovanje. 

se izvaja  

2019 V enem primeru je Agencija kupila storitve, katerih vrednost je presegla pogodbeno zgornjo mejo, ne 
da bi spremenila pogodbo. ni relevantno 

2019 V enem primeru je Agencija povrnila stroške nastanitve v obliki pavšalnega zneska, v pogodbi pa je 
določeno, da morajo povračila temeljiti na dokazilih, iz katerih so razvidni dejansko nastali stroški.  ni relevantno 

2019 Preneseni zneski kažejo na to, da je Agencija precenila svoje proračunske potrebe in da ne upošteva 
proračunskega načela enoletnosti.  se izvaja 
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Odgovor Agencije 
Agencija se je seznanila s poročilom Sodišča. 
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3.15. Evropska fundacija za izboljšanje 
življenjskih in delovnih razmer 
(Eurofound) 

Uvod 

3.15.1. Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Fundacija ali 
Eurofound) s sedežem v Dublinu je bila ustanovljena z Uredbo Sveta (EGS) št. 1365/75112, ki je 
bila razveljavljena z Uredbo (EU) 2019/127 Evropskega parlamenta in Sveta113. Njena naloga je 
prispevati k načrtovanju in vzpostavljanju boljših življenjskih in delovnih razmer v Uniji s 
povečevanjem in širjenjem znanja na tem področju. Na sliki 3.15.1 so predstavljeni ključni 
podatki o Fundaciji114. 

Slika 3.15.1 – Ključni podatki o Fundaciji 

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

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

Vir: konsolidirani zaključni račun Evropske unije za proračunsko leto 2019 in končni zaključni račun 
Fundacije za proračunsko leto 2020; podatke o uslužbencih je zagotovila Fundacija 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.15.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno 
preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Fundacije. 
To dopolnjujejo dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev, ter analiza informacij, ki jih je 
zagotovilo poslovodstvo Fundacije. 

                                                             
112 UL L 139, 30.5.1975, str. 1. 

113 UL L 30, 31.1.2019, str. 74. 

114 Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Fundacije je na voljo na njenem spletišču: 
www.eurofound.europa.eu. 

26

27

Proračun (v milijonih EUR)*

100

95

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2020

2019

http://www.eurofound.europa.eu/
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3.15.3. Za opis podlage za mnenje, odgovornosti poslovodstva in odgovornih za 
upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih 
transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 340 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Sodišče predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega revizorja 

Mnenje 
3.15.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer, ki ga 
sestavljajo računovodski izkazi115 in poročila o izvrševanju proračuna116 za 
proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2020, ter 

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

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

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.15.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Fundacije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 
položaj na dan 31. decembra 2020 ter njen poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njeno finančno uredbo in računovodskimi pravili, 
ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

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

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

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

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

3.15.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

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

3.15.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

3.15.8. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja o zakonitosti in pravilnosti transakcij 

3.15.9. Sodišče je v svojem revizijskem poročilu za proračunsko leto 2019 prišlo do 
zaključka, da je bilo več postopkov oddaje javnega naročila za dobavo električne energije in 
obnovo stranišč nepravilnih. Zato so vsa plačila na podlagi teh pogodb nepravilna. Leta 2020 so 
ta plačila znašala 62 470 EUR za pogodbo za dobavo električne energije in 174 730 EUR za 
pogodbo za obnovo. 

Opažanja o notranjih kontrolah 

3.15.10. „Občutljive funkcije” pomenijo, da ima nek uslužbenec stopnjo pristojnosti 
odločanja, ki bi jo bilo mogoče zlorabiti za osebno korist. Upravljanje občutljivih funkcij je 
standardni element notranje kontrole, katerega cilj je zmanjšati tveganje na sprejemljivo 
raven. V uspešnem okviru notranje kontrole se tveganja, povezana z občutljivimi funkcijami, 
obvladujejo s kontrolami za ublažitev tveganj in z mobilnostjo uslužbencev. Fundacija ima 
politiko, v okviru katere so opredeljene njene občutljive funkcije in s tem povezane kontrole za 
ublažitev tveganj, vendar seznam občutljivih delovnih mest od leta 2012 ni bil posodobljen in 
ne odraža več sedanje notranje organizacije Fundacije. Na podlagi revizije Sodišča je Fundacija 
23. junija 2021 začela izvajati novo politiko v zvezi z občutljivimi delovnimi mesti. 
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Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

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

Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2019 
Sodišče je v svojem revizijskem poročilu za proračunsko leto 2019 prišlo do zaključka, da je bil 
postopek oddaje javnega naročila za dobavo električne energije nepravilen. Zato so vsa plačila na 
podlagi te pogodbe nepravilna.  

se izvaja 

2019 
Sodišče je v svojem revizijskem poročilu za proračunsko leto 2019 prišlo do zaključka, da je bil 
postopek oddaje javnega naročila za obnovo stranišč nepravilen. Zato so vsa plačila na podlagi te 
pogodbe nepravilna.  

se izvaja 
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Odgovor Fundacije 
3.15.9. Fundacija Eurofound je že izrazila strinjanje z ugotovitvami Sodišča iz prejšnjega 
leta in ukrep izvedla, saj je v začetku leta 2021 objavila nov razpis za pogodbo o dobavi 
električne energije. S tem povezana plačila so bila neposredna posledica prvotnih 
razpisnih postopkov. Končno plačilo za obnovo sanitarij je bilo izvedeno v letu 2020. 
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3.16. Agencija za evropski GNSS 
(globalni satelitski navigacijski sistem) 
(GSA) 

Uvod 

3.16.1. Agencija za evropski GNSS (globalni satelitski navigacijski sistem) (v nadaljnjem 
besedilu: Agencija ali GSA) s sedežem v Pragi, je 1. januarja 2007 prevzela vse naloge, ki jih je 
pred tem imelo Skupno podjetje GALILEO. Te dejavnosti zdaj upravlja GSA v okviru področja 
uporabe Uredbe (EU) št. 912/2010 Evropskega parlamenta in Sveta117, kakor je bila 
spremenjena z Uredbo (EU) št. 512/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
16. aprila 2014. Evropska komisija je Agenciji s sporazumom o prenosu pooblastil zaupala tudi 
upravljanje skupne evropske geostacionarne navigacijske storitve (EGNOS). Na sliki 3.16.1 so 
predstavljeni ključni podatki o Agenciji118. 

Slika 3.16.1 – Ključni podatki o Agenciji 

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

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

Vir: konsolidirani zaključni račun Evropske unije za proračunsko leto 2019 in končni zaključni račun 
Agencije za proračunsko leto 2020; podatke o uslužbencih je zagotovila Agencija 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.16.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno 
preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Agencije. To 

                                                             
117 UL L 276, 20.10.2010, str. 11. 

118 Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: 
www.gsa.europa.eu. 

1 211

1 584

Proračun (v milijonih EUR)*

187

212

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2020

2019

http://www.gsa.europa.eu/


 167 

Agencija za evropski GNSS (globalni satelitski navigacijski sistem) (GSA) 

 

dopolnjujejo dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev, ter analiza informacij, ki jih je 
zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

3.16.3. Za opis podlage za mnenje, odgovornosti poslovodstva in odgovornih za 
upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih 
transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 340 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Sodišče predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega revizorja 

Mnenje 
3.16.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Agencije za evropski GNSS (globalni satelitski navigacijski sistem), ki 
ga sestavljajo računovodski izkazi119 in poročila o izvrševanju proračuna120 za 
proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2020, ter 

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

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

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.16.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 
položaj na dan 31. decembra 2020 ter njen poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njeno finančno uredbo in računovodskimi pravili, 
ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

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

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

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

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

3.16.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

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

3.16.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

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

Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2014 Opredmetena osnovna sredstva niso zavarovana. zaključen 

2017 Elektronsko javno naročanje: Agencija ob koncu leta 2019 še ni uporabljala nobenega od orodij IT za 
elektronsko javno naročanje, ki jih je razvila Evropska komisija. se izvaja 

2019 
Ni celostne predhodne in naknadne strategije, s katero bi se potrdila točnost navedenih stroškov, ki 
so nastali Agenciji v zvezi z izvajanjem EGNOS in Galileo. Zato obstaja tveganje, da se plačila Agencije 
agenciji ESA izračunajo na podlagi netočnih stroškov, kar vpliva na zaključni račun Agencije. 

se izvaja 

2019 
Zamude pri izvajanju novega okvira Agencije za notranjo kontrolo in odobritvi njenega načrta 
neprekinjenega poslovanja so pomembne notranje slabosti Agencije. Načrt neprekinjenega 
poslovanja je treba formalizirati in posodobiti. 

zaključen 
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Odgovor Agencije 
Agencija se je seznanila s poročilom Sodišča. 



  

Agencije, ki so financirane iz razdelka 2 
večletnega finančnega okvira – 

Trajnostna rast: naravni viri 
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3.17. Evropska agencija za okolje (EEA) 

Uvod 

3.17.1. Evropska agencija za okolje (Agencija ali EEA) s sedežem v Københavnu je bila 
ustanovljena z Uredbo Sveta (EGS) št. 1210/90121. Odgovorna je za vzpostavitev opazovalnega 
omrežja, ki Komisiji, Parlamentu, državam članicam in na splošno javnosti zagotavlja zanesljive 
informacije o stanju okolja. Te bi morale Evropski uniji in državam članicam zlasti omogočati, 
da sprejmejo ukrepe za zaščito okolja in ocenijo njihovo uspešnost. Na sliki 3.17.1 so 
predstavljeni ključni podatki o Agenciji122. 

Slika 3.17.1 – Ključni podatki o Agenciji 

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

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

Vir: konsolidirani zaključni račun Evropske unije za proračunsko leto 2019 in končni zaključni račun 
Agencije za proračunsko leto 2020; podatke o uslužbencih je zagotovila Agencija 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.17.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno 
preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Agencije. To 
dopolnjujejo dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev, ter analiza informacij, ki jih je 
zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

                                                             
121 UL L 120, 11.5.1990, str. 1, ki je bila preklicana z Uredbo (EC) št. 401/2009 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o Evropski agenciji za okolje in Evropskem 
okoljskem informacijskem in opazovalnem omrežju (UL L 126, 21.5.2009, str. 13). 

122 Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: 
www.eea.europa.eu. 

92

97

Proračun (v milijonih EUR)*

210

213

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2020

2019

http://www.eea.europa.eu/
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3.17.3. Za opis podlage za mnenje, odgovornosti poslovodstva in odgovornih za 
upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih 
transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 340 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Sodišče predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega revizorja 

Mnenje 
3.17.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Evropske agencije za okolje, ki ga sestavljajo računovodski izkazi123 in 
poročila o izvrševanju proračuna124 za proračunsko leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, ter 

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

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

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.17.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 
položaj na dan 31. decembra 2020 ter njen poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njeno finančno uredbo in računovodskimi pravili, 
ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

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

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

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



 174 

Evropska agencija za okolje (EEA) 

 

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

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

3.17.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

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

3.17.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

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

Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2018 
Agencija je dvignila zgornjo mejo okvirne pogodbe, ne da bi to formalizirala s spremembo pogodbe. 
EEA bi morala izboljšati svoje spremljanje zgornjih mej okvirne pogodbe in vsakršne spremembe 
pogodbe formalizirati v skladu z določbami o javnem naročanju.  

zaključen 

2018 Agencija bi morala sprejeti in začeti izvajati politiko o občutljivih delovnih mestih. zaključen 

2019 Agencija ni pravilno spremljala akumulativne porabe na podlagi pogodbe pred oddajo novih naročil. 
Zato je kupila storitve, ki so presegle pogodbeno zgornjo mejo za 38 456 EUR (19,2 %). zaključen 
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Odgovor Agencije 
Agencija se je seznanila s poročilom Sodišča. 
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3.18. Evropska agencija za nadzor 
ribištva (EFCA) 

Uvod 

3.18.1. Evropska agencija za nadzor ribištva (Agencija ali EFCA) s sedežem v Vigu je bila 
ustanovljena z Uredbo Sveta (ES) št. 768/2005125, ki je bila kasneje spremenjena z Uredbo (EU) 
št. 2019/473 Evropskega parlamenta in Sveta126. Glavna naloga Agencije je organizacija 
operativnega usklajevanja dejavnosti nadzora in inšpekcijskih pregledov ribištva, ki jih izvajajo 
države članice zaradi zagotavljanja uspešnega in enotnega izvajanja pravil skupne ribiške 
politike. Na sliki 3.18.1 so predstavljeni ključni podatki o Agenciji127. 

Slika 3.18.1 – Ključni podatki o Agenciji 

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

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

Vir: konsolidirani zaključni račun Evropske unije za proračunsko leto 2019 in končni zaključni račun 
Agencije za proračunsko leto 2020; podatke o uslužbencih je zagotovila Agencija 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.18.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno 
preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Agencije. To 
dopolnjujejo dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev, ter analiza informacij, ki jih je 
zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

                                                             
125 UL L 128, 21.5.2005, str. 1. 

126 UL L 83, 25.3.2019, str. 18. 

127 Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: 
www.efca.europa.eu. 

17

20

Proračun (v milijonih EUR)*

79

81

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2020

2019

http://www.efca.europa.eu/
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3.18.3. Za opis podlage za mnenje, odgovornosti poslovodstva in odgovornih za 
upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih 
transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 340 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Sodišče predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega revizorja 

Mnenje 
3.18.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Evropske agencije za nadzor ribištva, ki ga sestavljajo računovodski 
izkazi128 in poročila o izvrševanju proračuna129 za proračunsko leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, ter 

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

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

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.18.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 
položaj na dan 31. decembra 2020 ter njen poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njeno finančno uredbo in računovodskimi pravili, 
ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

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

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

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



 179 

Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) 

 

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

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

3.18.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

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

3.18.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 
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Odgovor Agencije 
Agencija se je seznanila s poročilom Sodišča. 

 



  

Agencije, ki so financirane iz razdelka 3 
večletnega finančnega okvira –  

Varnost in državljanstvo 
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preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) 

 

3.19. Agencija Evropske unije za 
usposabljanje na področju 
preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) 

Uvod 

3.19.1. Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja 
in preiskovanja kaznivih dejanj (Agencija ali CEPOL) s sedežem v Budimpešti je bila 
ustanovljena z Uredbo (EU) 2015/2219 Evropskega parlamenta in Sveta130, s katero je bil 
nadomeščen in razveljavljen Sklep Sveta 2005/681/PNZ. Naloga Agencije je delovati kot mreža 
in povezovati nacionalne ustanove za usposabljanje policijskih uradnikov v državah članicah, da 
bi zagotovila usposabljanje visokih policijskih uradnikov na podlagi skupnih standardov. Na 
sliki 3.19.1 so predstavljeni ključni podatki o Agenciji131. 

Slika 3.19.1 – Ključni podatki o Agenciji 

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

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

Vir: konsolidirani zaključni račun Evropske unije za proračunsko leto 2019 in končni zaključni račun 
Agencije za proračunsko leto 2020; podatke o uslužbencih je zagotovila Agencija 

                                                             
130 UL L 319, 4.12.2015, str. 1. 

131 Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: 
www.cepol.europa.eu. 

21

32

Proračun (v milijonih EUR)*

69

84

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2020

2019

http://www.cepol.europa.eu/
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Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.19.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno 
preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Agencije. To 
dopolnjujejo dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev, ter analiza informacij, ki jih je 
zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

3.19.3. Za opis podlage za mnenje, odgovornosti poslovodstva in odgovornih za 
upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih 
transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 340 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Sodišče predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega revizorja 

Mnenje 
3.19.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, ki ga sestavljajo računovodski izkazi132 in 
poročila o izvrševanju proračuna133 za proračunsko leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, ter 

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

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

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

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

133 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.19.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 
položaj na dan 31. decembra 2020 ter njen poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njeno finančno uredbo in računovodskimi pravili, 
ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

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

3.19.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

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

3.19.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

3.19.8. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja o zakonitosti in pravilnosti transakcij 

3.19.9. Agencija je plačala stroške za odpoved rezervacije hotela za usposabljanje v 
Budimpešti, ki naj bi potekalo od 8. do 11. septembra 2020. Usposabljanje je bilo odpovedano 
zaradi omejitev zaradi COVID-19, ki jih je madžarska vlada uvedla 1. septembra 2020. Če bi 
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Agencija namesto tega uveljavljala klavzulo o višji sili, ki je vključena v okvirno pogodbo, bi 
lahko rezervacijo preklicala brez stroškov. Predvideti bi morala, da bo zaradi pandemije COVID-
19 morda treba odpovedati načrtovano usposabljanje. Rezervacija je bila izvedena 
29. junija 2020, ko so bile razmere na Madžarskem in drugod po Evropi že negotove, 
operativne dejavnosti Agencije pa so bile skoraj v celoti prekinjene. Agencija ni uspešno 
zaščitila finančnih interesov EU in bi morala zavrniti račun hotela za stroške odpovedi v 
višini 5 335 EUR, kot je mogoče v skladu s pogodbo. S tem povezano plačilo je zato nepravilno. 

Opažanja o notranji kontroli 

3.19.10. Sodišče je ugotovilo naslednji slabosti v okolju notranje kontrole Agencije v 
zvezi z upravljanjem proračunskih obveznosti. V nekem primeru je Agencija podpisala tri 
pravne obveznosti pred odobritvijo zadevnih proračunskih obveznosti. To je kršitev člena 73 
okvirne finančne uredbe o pravilih, ki se uporabljajo za izvrševanje odhodkov, zaradi česar 
obstaja večje tveganje, da bi Agencija podpisala neko pogodbo, ne da bi imel na voljo potrebna 
proračunska sredstva.  

V nekem drugem primeru sta bili dve različni specifični pogodbi (pravne obveznosti) povezani z 
isto posamezno proračunsko obveznostjo. To ni v skladu s členom 112(1)(a) finančne uredbe 
EU134. Zato je transparentnost spremljanja zadevnih pogodb v sistemu ABAC (sistem za 
finančno poslovodenje) slabša. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

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

                                                             
134 Kadar sta prejemnik in znesek znana, je treba v skladu členom 112(1)(a) finančne uredbe EU 

določiti posamezno proračunsko obveznost (za vsako pravno obveznost). 
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Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2016 
Pogosto menjavanje uslužbencev bi lahko vplivalo na neprekinjeno poslovanje in sposobnost Agencije 
za izvajanje dejavnosti, predvidenih v njenem programu dela. Iz drugih držav članic je bilo le malo 
prijav. 

se izvaja 

2017 Agencija objavlja razpise prostih delovnih mest na svojem spletišču in družbenih medijih, ne pa tudi 
na spletišču Evropskega urada za izbor osebja (EPSO). zaključen  

2019 
Odredbodajalec je podpisal proračunsko obveznost v vrednosti, ki presega zgornjo mejo njegovega 
pooblastila. Agencija bi morala zagotoviti, da so pravice za odobravanje v sistemu ABAC skladne s 
pisnim sklepom, ki ga je podpisal izvršni direktor. 

zaključen 

2019 
Odredbodajalec je podpisal okvirno pogodbo v vrednosti, ki presega zgornjo mejo njegovega 
pooblastila. Izvršni direktor bi moral zagotoviti, da je vzpostavljena ustrezna veriga nadaljnjega 
prenosa pooblastil za primer odsotnosti. 

zaključen 
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Odgovor Agencije 
3.19.9. Agencija se je seznanila z ugotovitvami Sodišča, vendar se ne strinjamo, da je plačilo 
nepravilno. Plačilo je bilo izvedeno v skladu s pogodbenimi določbami, potem ko je 
agencija CEPOL uporabila klavzulo o redni odpovedi in se uspešno izpogajala o ukinitvi 
polpenziona, zaradi česar je bilo plačanih le 65 % prvotno pogodbeno dogovorjenih storitev. 

Ker skupni znesek ni visok, bi bilo ekonomsko neupravičeno, da bi prišlo do pravnega spora z 
negotovim izidom. V tem primeru smo menili, da je rešitev, dosežena s pogajanji, primernejša 
od spora o višji sili. 

3.19.10. Agencija se je seznanila z ugotovitvami Sodišča, do katerih je prišlo zaradi upravne 
napake, in jih sprejema. 
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3.20. Evropski azilni podporni urad 
(EASO) 

Uvod 

3.20.1. Evropski azilni podporni urad (EASO ali Urad) ima sedež v Valletti. Ustanovljen je 
bil z Uredbo (EU) št. 439/2010 Evropskega parlamenta in Sveta135. Njegov cilj je izboljšati 
praktično sodelovanje na področju azila in pomagati državam članicam pri izpolnjevanju 
njihovih evropskih in mednarodnih obveznosti, da zaščitijo ljudi, ki potrebujejo zaščito. Od 
leta 2015 EASO zagotavlja podporo Grčiji, Italiji, Cipru in Malti v okviru migracijske krize. 

3.20.2. EASO upravlja operacije, povezane z begunsko krizo. Regionalne urade ima v 
Italiji in Grčiji ter od leta 2018 tudi na Cipru. Ta decentralizirana ureditev pomeni dodaten izziv 
za izvajanje operacij v skladu z veljavnim pravnim okvirom. 

3.20.3. Urad je pri izvajanju svojih operacij razmeroma odvisen od sodelovanja držav 
članic, npr. kar zadeva število nacionalnih strokovnjakov, ki so na voljo v okviru intervencijske 
skupine za azil (kot je navedeno v členu 15 uredbe o ustanovitvi Urada). Zaradi omejenega 
števila teh nacionalnih strokovnjakov, ki so na voljo, Urad pri opravljanju nalog operativne 
podpore na terenu še naprej uporablja pogodbene začasne agencijske delavce. Na sliki 3.20.1 
so predstavljeni ključni podatki o Uradu136. 

                                                             
135 UL L 132, 29.5.2010, str. 11. 

136 Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Urada je na voljo na njegovem spletišču: 
www.easo.europa.eu. 

http://www.easo.europa.eu/
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Slika 3.20.1 – Ključni podatki o Uradu 

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

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

Vir: konsolidirani zaključni račun Evropske unije za proračunsko leto 2019 in končni zaključni račun 
Urada za proračunsko leto 2020; podatke o uslužbencih je zagotovil Urad 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.20.4. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno 
preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Urada. To 
dopolnjujejo dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev, ter analiza informacij, ki jih je 
zagotovilo poslovodstvo Urada. 

3.20.5. Za opis podlage za mnenje, odgovornosti poslovodstva in odgovornih za 
upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih 
transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 340 je sestavni del mnenja. 

118

149

Proračun (v milijonih EUR)*

296

380

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2020

2019
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Izjava o zanesljivosti, ki jo Sodišče predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega revizorja 

Mnenje 
3.20.6. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Evropskega azilnega podpornega urada, ki ga sestavljajo 
računovodski izkazi137 in poročila o izvrševanju proračuna138 za proračunsko leto, ki 
se je končalo 31. decembra 2020, ter 

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

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

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.20.7. Po mnenju Sodišča zaključni račun Urada za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni 
položaj na dan 31. decembra 2020 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo finančno uredbo in računovodskimi 
pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

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

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

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

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

3.20.8. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

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

3.20.9. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

Druga zadeva 

3.20.10. Ne da bi bilo zato vprašljivo zgornje mnenje, Sodišče opozarja na to, da je 
postopek v zadevi št. C-621/20 (EMCS proti EASO), ki poteka pred Splošnim sodiščem, 
povezan z vidiki revizijskega mnenja Sodišča. EASO je leta 2020 začel odprti postopek za 
zagotavljanje začasnih agencijskih delavcev v podporo na sedežu in operacijam na Malti. S 
tem povezan skupni ocenjeni znesek je v 48 mesecih znašal 27,7 milijona EUR. 
Oktobra 2020 je neizbrani ponudnik pri Splošnem sodišču vložil uradno pritožbo proti 
Uradu za izpodbijanje izida postopka za oddajo javnega naročila. 

3.20.11. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja o zakonitosti in pravilnosti transakcij 

3.20.12. Sodišče je ugotovilo, da sta bila postopka za oddajo javnega naročila za najete 
prostore Urada v Rimu, ki sta bila izvedena v letih 2016 in 2017, nepravilna. V skladu s finančno 
uredbo EU bi moral Urad pred najemom prostorov preučiti tržne možnosti, česar pa ni storil. 
Zato so vsa plačila na podlagi te pogodbe nepravilna. Leta 2020 so s tem povezana plačila 
znašala 266 523 EUR. 



 192 

Evropski azilni podporni urad (EASO) 

 

3.20.13. Leta 2020 so bila izvršena plačila v višini 911 325 EUR, povezana s postopki za 
oddajo javnih naročil, ki jih je Sodišče v prejšnjih letih razglasilo za nepravilne (tj. javnih naročil 
za najete prostore na Lezbosu, za agencijske delavce v Italiji in za zunanje strokovnjake). Ta 
plačila so nepravilna. Podrobnosti o zadevnih postopkih za oddajo javnih naročil so vključene v 
tabelo o spremljanju izvajanja priporočil. 

3.20.14. Leta 2020 je imel Urad 16 prostih vodstvenih delovnih mest. Deset mest so 
zasedali vršilci dolžnosti, in sicer več kot eno leto. To je v nasprotju s kadrovskimi predpisi, v 
katerih je trajanje začasnih imenovanj na vodstvena delovna mesta omejeno na eno leto. Ta 
negotovost na ravni vodstvenih položajev lahko škoduje vodenju Urada in njegovi strateški 
kontinuiteti. 

Opažanja o upravljanju proračuna 

3.20.15. Leta 2020 je bila stopnja izvrševanja odobritev plačil nizka in je znašala 81 %. 
Znesek prenesenih odobritev, za katere so bile prevzete obveznosti, za naslov III (operativni 
odhodki) je bil visok in je znašal 33,8 % odobritev za ta naslov (25,6 milijona EUR). Stopnja 
razveljavitev proračunskih odobritev, prenesenih iz leta 2019 v leto 2020, je bila visoka in je 
znašala 19 %. To je v nasprotju s proračunskim načelom enoletnosti. Za odpravo te situacije bi 
moral Urad izboljšati svoje proračunsko načrtovanje in cikle izvajanja. 

Opažanja o notranjih kontrolah 

3.20.16. Začasni izvršni direktor Urada je leta 2018 predlagal akcijski načrt za 
upravljanje, katerega namen je ponovno vzpostaviti notranje in zunanje zaupanje, okrepiti 
upravljavske strukture Urada in obnoviti notranje zmogljivosti. Od takrat si Urad nenehno 
prizadeva za krepitev svojega upravljanja in sistema notranje kontrole, večina ukrepov, 
določenih v načrtu, pa je bila zaključena.  

Januarja 2020 je Urad prenehal izvajati akcijski načrt za upravljanje139. Takrat je poročal, da je 
bilo 51 ukrepov zaključenih in da se jih je deset še izvajalo. Ukrepi, ki so se na dan zadnje 
posodobitve še izvajali, so bili vključeni v nova orodja za spremljanje, ki jih je Urad sprejel: 

                                                             
139 Sklep upravnega odbora št. 53 z dne 17. junija 2019, kakor je bil spremenjen s Sklepom 

upravnega odbora št. 60 z dne 18. februarja 2020 in posodobljen s Sklepom upravnega 
odbora št. 71 z dne 18. marca 2021. 
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četrtletno poročilo upravnemu odboru o spremljanju140 in letna samoocena notranje 
kontrole141.  

Pri reviziji je bilo ugotovljeno, da so nekateri od ukrepov, ki so se še izvajali, še vedno 
relevantni in jih je treba temeljito obravnavati. Ti vključujejo število agencijskih delavcev, ki 
nadomeščajo uslužbence, število prostih vodstvenih delovnih mest in posodobitev politike 
glede nasprotja interesov. 

3.20.17. Leta 2020 Urad ni dokončal in sprejel načrta neprekinjenega poslovanja. Glede 
na obseg in kompleksnost operacij Urada ter ob nedavnih dogodkih, kot je pandemija COVID-
19, se je izkazalo, da je pomembno imeti vzpostavljen formaliziran, posodobljen načrt 
neprekinjenega poslovanja. To je notranja slabost postopkov Urada. Na podlagi revizije Sodišča 
je Urad 31. maja 2021 odobril svoj načrt neprekinjenega poslovanja. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

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

                                                             
140 V četrtletnih poročilih upravnemu odboru o spremljanju se ocenjuje napredek Urada pri 

doseganju vnaprej določenih ciljev na naslednjih ključnih področjih upravljanja: delovni 
program, človeški viri, sodelovanje osebja, notranja kontrola, javna naročila, proračun in 
finance. 

141 Letna samoocena notranje kontrole v skladu z novim okvirom notranje kontrole se izvaja z 
uporabo metodologije Evropske komisije za odkrivanje pomanjkljivosti v korporativnem 
upravljanju in notranjih kontrolah. 
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Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

Leto Opažanja Sodišča Ukrepi, sprejeti na podlagi opažanj Sodišča 
(zaključen / se izvaja / neizveden / ni relevantno) 

2017 EASO ni dosegel ciljne vrednosti za zaposlovanje, določene v njegovem 
kadrovskem načrtu. se izvaja142 

2017 Urad ni imel skupine za notranjo revizijo.  ni relevantno143 

2017 Spremljanje pogodb glede izpolnjevanja nacionalnih pravil o agencijskih 
delavcih je bilo slabo.  

Sodišče ugotavlja, da pred Sodiščem EU poteka postopek v zadevi 
št. C-948/19 (Manpower Lit), ki se nanaša na več vprašanj litovskega 
vrhovnega sodišča v zvezi s tem, kako agencije EU uporabljajo 
Direktivo 2008/104/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
19. novembra 2008 o delu prek agencij za zagotavljanje začasnega 
dela. Ker bi lahko sodba Sodišča EU v zvezi s temi vprašanji vplivala na 
stališče Sodišča glede uporabe agencijskih delavcev na Uradu, se bo 
Sodišče do objave pravnomočne sodbe Sodišča EU v tej zadevi 
vzdržalo opažanj v zvezi s pravilnostjo pristopa Urada, vključno s 
spremljanjem upoštevanja opažanj iz prejšnjih let. 

                                                             
142 Ciljne vrednosti načrta delovnih mest za leta 2017, 2018 in 2019 so bile dosežene. Kljub napredku pri privabljanju novih uslužbencev načrt delovnih mest 

za leto 2020 ni bil izpolnjen. 

143 Upravni odbor EASO je 18. marca 2021 sprejel negativen zaključek glede stroškovne učinkovitosti in dodane vrednosti vzpostavitve skupine za notranjo 
revizijo poleg funkcije notranje revizije, ki jo je že zagotovila Služba Evropske komisije za notranjo revizijo (IAS). 
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Leto Opažanja Sodišča Ukrepi, sprejeti na podlagi opažanj Sodišča 
(zaključen / se izvaja / neizveden / ni relevantno) 

2017 
Sodišče je leta 2017 ugotovilo, da so postopki Urada za spremljanje 
odhodkov v zvezi s potovanji šibki. Pri tem se zlasti pogosto niso 
zahtevala dokazila. Zadevo Urad notranje preiskuje. 

se izvaja 

2017 Na naslednjih področjih so obstajale pomembne slabosti: ocena potreb, 
spremembe pogodb. se izvaja 

2017 

Sodišče je v svojih revizijskih poročilih za proračunsko leto 2017 
ugotovilo, da sta bila postopka za oddajo javnih naročil za najete 
prostore Urada na Lezbosu nepravilna. Zato so vsa plačila na podlagi teh 
pogodb nepravilna.  

se izvaja 

2018 

Pogodbe za opravljanje storitev s podjetji IT so bile ubesedene tako, da 
bi lahko pomenile napotitev („mise à disposition”) začasnih agencijskih 
delavcev namesto jasno opredeljenih storitev ali proizvodov IT. To je v 
nasprotju s kadrovskimi predpisi EU ter socialno- in delovnopravnimi 
določbami EU. Urad bi moral zagotoviti, da so pogodbe oblikovane tako, 
da se prepreči kakršna koli zmeda med javnim naročanjem storitev IT in 
najemanjem agencijskih delavcev. 

se izvaja 

2018 

Akcijski načrt Urada o upravljanju je vključeval oceno izvajanja njegovih 
standardov notranje kontrole. V oceni so bile odkrite bistvene slabosti in 
neučinkovitosti pri večini standardov notranje kontrole in meril za 
ocenjevanje. 

ni relevantno  

(glej odstavek 3.20.16) 
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Evropski azilni podporni urad (EASO) 

 

Leto Opažanja Sodišča Ukrepi, sprejeti na podlagi opažanj Sodišča 
(zaključen / se izvaja / neizveden / ni relevantno) 

2018 Urad bi moral vzpostaviti uspešne naknadne finančne kontrole. se izvaja 

2018 Urad bi moral vzpostaviti uspešno politiko za upravljanje najetih 
prostorov in z njimi povezanih storitev. zaključen 

2018 

Sodišče je v svojem revizijskem poročilu za proračunsko leto 2018 prišlo 
do zaključka, da je bil postopek za oddajo javnega naročila za zagotovitev 
agencijskih delavcev v Italiji nepravilen. Zato so vsa plačila na podlagi te 
pogodbe nepravilna.  

se izvaja 

2019 

Sodišče je leta 2019 ugotovilo, da je v postopkih, ki so se uporabljali za 
izbiro zunanjih strokovnjakov in sklepanje pogodb z njimi, sistematično 
manjkala zanesljiva revizijska sled (kot je določeno v členu 36(3) finančne 
uredbe). Zato so vsa plačila na podlagi teh pogodb nepravilna. 

se izvaja 
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Evropski azilni podporni urad (EASO) 

 

Odgovor Urada 
3.20.12. Urad EASO se je seznanil z ugotovitvijo. Urad EASO je pripravil akcijski načrt za 
obravnavo tega opažanja in ocenjuje najboljše rešitve za najem prostorov v Rimu. Upravni odbor 
urada EASO bo seznanjen z akcijskim načrtom, vodstvo agencije pa ga bo pozorno spremljalo. 

3.20.13. Urad EASO se je seznanil z ugotovitvijo. Urad EASO želi ponovno poudariti, da so bili 
korektivni ukrepi v zvezi z nepravilnimi postopki javnega naročanja za agencijske delavce v Italiji 
in razpisom za prijavo interesa izvedeni, korektivni ukrepi v zvezi z najemnino na Lezbosu pa se 
izvajajo. 

3.20.14. Urad EASO se je seznanil z ugotovitvijo. Urad EASO želi Sodišču ponovno zagotoviti, da 
načrt zaposlovanja za leto 2021 vključuje več vodstvenih delovnih mest. Vodstvo je poleg tega 
pripravilo in prednostno obravnavalo celovit načrt zaposlovanja. 

3.20.15. Urad EASO se je seznanil z ugotovitvijo in priznava pomen načela enoletnosti. Kljub 
temu želi agencija poudariti vpliv omejitev, povezanih s covidom-19, na izvajanje dejavnosti 
agencije ter posledično na cikel načrtovanja in izvrševanja proračuna. 

3.20.16. Urad EASO se je seznanil z ugotovitvijo. 

Agencijski delavci, ki nadomeščajo uslužbence. Od leta 2018 se je število agencijskih delavcev v 
primerjavi s skupnim številom zaposlenih znatno zmanjšalo. Leta 2018 je bilo 23,9 % zaposlenih 
v uradu EASO agencijskih delavcev, ob koncu leta 2020 pa 11,8 %. Urad EASO se je zavezal, da 
bo dodatno zmanjšal število agencijskih delavcev. 

Raven prostih vodstvenih delovnih mest. Načrt zaposlovanja urada EASO za leto 2021 
predvideva več postopkov za zaposlitev vodstvenih delavcev v letu 2021, nekatera prosta 
delovna mesta pa so že bila objavljena. 

Politika obvladovanja navzkrižij interesov. Urad EASO se v celoti zaveda potrebe po posodobitvi 
te politike, da bo odražala nedavne zahteve pravnega okvira, kot je bilo že navedeno v 
konsolidiranem letnem poročilu o dejavnostih. Zato je revidirana politika v zaključni fazi 
posvetovanja med službami pred predložitvijo upravnemu odboru. 

3.20.17. Ni relevantno 
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Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) 

 

3.21. Evropski center za preprečevanje 
in obvladovanje bolezni (ECDC) 

Uvod 

3.21.1. Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC ali Center) s 
sedežem v Stockholmu je bil ustanovljen z Uredbo (ES) št. 851/2004 Evropskega parlamenta in 
Sveta144. Njegove glavne naloge so zbiranje in širjenje podatkov o preprečevanju in 
obvladovanju bolezni pri ljudeh ter zagotavljanje znanstvenih mnenj na tem področju. 
Usklajevati mora tudi evropsko mrežo organov, ki delujejo na tem področju. Izbruh pandemije 
COVID-19 leta 2020 je največja nevarnost za javno zdravje, na katero se je moral ECDC od svoje 
ustanovitve leta 2004 odzvati. Na sliki 3.21.1 so predstavljeni ključni podatki o Centru145. 

Slika 3.21.1 – Ključni podatki o Centru 

 

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

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

Vir: konsolidirani zaključni račun Evropske unije za proračunsko leto 2019 in končni zaključni račun 
Centra za proračunsko leto 2020; podatke o uslužbencih je zagotovil Center 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.21.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno 
preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Centra. To 
dopolnjujejo dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev, ter analiza informacij, ki jih je 
zagotovilo poslovodstvo Centra. 

                                                             
144 UL L 142, 30.4.2004, str. 1. 

145 Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Centra je na voljo na njegovem spletišču: 
www.ecdc.europa.eu. 

70

82

Proračun (v milijonih EUR)*

269

271

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2020

2019

http://www.ecdc.europa.eu/
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Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) 

 

3.21.3. Za opis podlage za mnenje, odgovornosti poslovodstva in odgovornih za 
upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih 
transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 340 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Sodišče predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega revizorja 

Mnenje 
3.21.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni, ki ga 
sestavljajo računovodski izkazi146 in poročila o izvrševanju proračuna147 za 
proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2020, ter 

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

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

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.21.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Centra za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni 
položaj na dan 31. decembra 2020 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo finančno uredbo in računovodskimi 
pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

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

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

147 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) 

 

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

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

3.21.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

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

3.21.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

3.21.8. Pregled ukrepov, sprejetih na podlagi opažanj Sodišča iz prejšnjih let, je v Prilogi. 
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Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) 

 

Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2018 Struktura in dokumentiranje pregledov ter uskladitev naročilnic, končnih rezultatov in računov so bili 
šibki. Center bi moral okrepiti te vidike svojega sistema kontrol. zaključen 
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Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) 

 

Odgovor Centra 
Center se je seznanil s poročilom Sodišča.  
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Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) 

 

3.22. Evropska agencija za varnost 
hrane (EFSA) 

Uvod 

3.22.1. Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija ali EFSA) s 
sedežem v Parmi je bila ustanovljena z Uredbo (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in 
Sveta148. Njene glavne naloge so zagotavljanje znanstvenih informacij, potrebnih za pripravo 
zakonodaje Unije v zvezi s hrano in varnostjo hrane, zbiranje in analiziranje podatkov, ki 
omogočajo ugotavljanje in spremljanje tveganj, ter zagotavljanje neodvisnih informacij o teh 
tveganjih. Na sliki 3.22.1 so predstavljeni ključni podatki o Agenciji149. 

Slika 3.22.1 – Ključni podatki o Agenciji 

 

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

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

Vir: konsolidirani zaključni račun Evropske unije za proračunsko leto 2019 in končni zaključni račun 
Agencije za proračunsko leto 2020; podatke o uslužbencih je zagotovila Agencija 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.22.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno 
preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Agencije. To 
dopolnjujejo dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev, ter analiza informacij, ki jih je 
zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

                                                             
148 UL L 31, 1.2.2002, str. 1. 

149 Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: 
www.efsa.europa.eu. 

88

107

Proračun (v milijonih EUR)*

456

481

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2020

2019

http://www.efsa.europa.eu/
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Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) 

 

3.22.3. Za opis podlage za mnenje, odgovornosti poslovodstva in odgovornih za 
upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih 
transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 340 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Sodišče predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega revizorja 

Mnenje 
3.22.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Evropske agencije za varnost hrane, ki ga sestavljajo računovodski 
izkazi150 in poročila o izvrševanju proračuna151 za proračunsko leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, ter 

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

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

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.22.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 
položaj na dan 31. decembra 2020 ter njen poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njeno finančno uredbo in računovodskimi pravili, 
ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

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

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

151 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) 

 

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

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

3.22.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

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

3.22.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

3.22.8. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja o zakonitosti in pravilnosti transakcij 

3.22.9. Leta 2020 so sedem vodstvenih položajev Agencije zasedali vršilci dolžnosti 
vodstvenih delavcev. Šest od teh delovnih mest je bilo nezasedenih več kot eno leto. Tri so 
ostala nezasedena nesorazmerno dolgo (9 let, 3 leta in 2,6 leta). EFSA je enkrat poskusila 
zapolniti eno od delovnih mest z novim postopkom zaposlovanja, vendar ta ni bil uspešen.  

To, da vršilci dolžnosti tako dolgo zasedajo delovna mesta, je v nasprotju s kadrovskimi 
predpisi, v katerih je trajanje začasnih imenovanj na vodstvena delovna mesta omejeno na eno 
leto. Poleg tega ta negotovost na ravni vodstvenih položajev lahko škoduje vodenju Agencije in 
njeni strateški kontinuiteti. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

3.22.10. Pregled ukrepov, sprejetih na podlagi opažanj Sodišča iz prejšnjih let, je v 
Prilogi. 
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Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) 

 

Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2017 Okrepiti je treba neodvisnost računovodje tako, da bo odgovarjal neposredno direktorju Agencije 
(administrativno) in upravnemu odboru (v zvezi s svojim delom). 

Odgovornost direktorju 
Agencije: neizveden 

Odgovornost upravnemu 
odboru: zaključen 

2019 

Agencija je začela postopek za oddajo javnega naročila za storitve zdravnika. Tehnične specifikacije so 
bile objavljene samo v italijanščini. To je pomenilo neupravičeno oviro za odprto konkurenco. Poleg 
tega naj bi bile zahteve v zvezi z angleškim jezikom, ki bi jih moral zdravnik izpolnjevati, nižje od 
zahtev v zvezi z italijanskim jezikom. Enako je bilo v postopku zaposlovanja medicinske sestre. Ker je 
delovni jezik Agencije angleščina, bi morale biti za zdravnika in medicinsko sestro zahteve glede ravni 
znanja angleščine določene na enaki ravni kot zahteve glede ravni znanja italijanščine, s čimer bi se 
zagotovilo, da se bodo lahko naročene storitve uporabljale, kot je bilo načrtovano. Ta slabost ne 
vpliva na zakonitost in pravilnost s tem povezanih plačil. 

zaključen 
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Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) 

 

Odgovor Agencije 
3.22.4 Agencija potrjuje prejem ugodnega revizijskega poročila Računskega sodišča in pozdravlja 
revizijsko mnenje brez pridržkov o zanesljivosti računovodskih izkazov ter zakonitosti in 
pravilnosti z njimi povezanih transakcij. 

3.22.9 Na delovanje agencije EFSA močno vplivajo uredba o preglednosti (Uredba (EU) 
2019/1381) in prednostne naloge Evropske komisije, pri čemer so na področju agencije EFSA 
najpomembnejši evropski zeleni dogovor in cilji trajnostnega razvoja. Splošni cilj je dodatno 
okrepiti zaupanje deležnikov in državljanov v agencijo EFSA ter tveganja ocenjevati še bolj 
zanesljivo. Uredba o preglednosti zahteva spremembo operativnega modela agencije EFSA in za 
izvajanje vseh novih ukrepov, predvidenih v uredbi, je EFSA začela izvajati program ART, vključno 
s projektom organizacijskega načrtovanja, ki se je začel izvajati konec leta 2018. Med pripravo 
strategije EFSA za obdobje po letu 2020 so bili izbori za vodstvena mesta odloženi, saj je bil cilj 
imeti vzpostavljeno novo organizacijsko shemo skupaj z začetkom uporabe nove strategije EFSA, 
tj. 1. januarja 2021. 

SARS-COVID-2 je Italijo prizadel že februarja 2020, zato je bilo treba rezultate strateškega in 
organizacijskega načrtovanja agencije EFSA odložiti za eno leto. Popolna organizacijska 
prenova se izvaja zdaj v letu 2021 in naj bi začela veljati leta 2022. Trenutno trajanje mandatov 
vršilcev dolžnosti na vodstvenih mestih je posledica kombinacije dogodkov, na katere agencija 
EFSA ni imela v celoti vpliva. Agencija EFSA se strinja z ugotovitvijo Računskega sodišča, a je 
prepričana, da bodo s projektom organizacijskega načrtovanja pomisleki Računskega sodišča v 
celoti odpravljeni. 
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Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) 

 

3.23. Evropski inštitut za enakost 
spolov (EIGE) 

Uvod 

3.23.1. Evropski inštitut za enakost spolov (Inštitut ali EIGE) s sedežem v Vilni je bil 
ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1922/2006 Evropskega parlamenta in Sveta152. Naloga Inštituta 
je, da zbira, analizira in razširja informacije o enakosti spolov ter razvija, analizira, ocenjuje in 
razširja metodološka orodja ter tako podpira vključevanje načela enakosti spolov v vse politike 
Unije in iz njih izhajajoče nacionalne politike. Na sliki 3.23.1 so predstavljeni ključni podatki o 
Inštitutu153. 

Slika 3.23.1 – Ključni podatki o Inštitutu 

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

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

Vir: konsolidirani zaključni račun Evropske unije za proračunsko leto 2019 in končni zaključni račun 
Inštituta za proračunsko leto 2020; podatke o uslužbencih je zagotovil Inštitut 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.23.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno 
preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Inštituta. To 
dopolnjujejo dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev, ter analiza informacij, ki jih je 
zagotovilo poslovodstvo Inštituta. 

                                                             
152 UL L 403, 30.12.2006, str. 9. 

153 Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Inštituta je na voljo na njegovem spletišču: 
www.eige.europa.eu. 

10

10

Proračun (v milijonih EUR)*

44

43

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2020

2019

http://www.eige.europa.eu/
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3.23.3. Za opis podlage za mnenje, odgovornosti poslovodstva in odgovornih za 
upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih 
transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 340 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Sodišče predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega revizorja 

Mnenje 
3.23.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Evropskega inštituta za enakost spolov, ki ga sestavljajo računovodski 
izkazi154 in poročila o izvrševanju proračuna155 za proračunsko leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, ter 

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

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

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.23.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Inštituta za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni 
položaj na dan 31. decembra 2020 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo finančno uredbo in računovodskimi 
pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

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

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

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

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

3.23.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

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

3.23.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

Druga zadeva 

3.23.8. Sodišče ugotavlja, da je postopek v zadevi št. C-948/19 (Manpower Lit), ki 
poteka pred Sodiščem EU, povezan z vidiki revizijskega mnenja Sodišča. Zadeva se nanaša 
na več vprašanj litovskega vrhovnega sodišča v zvezi z uporabo Direktive 2008/104/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta156 o začasnem delu prek agencij v agencijah EU. Litovsko 
sodišče je vprašalo, ali se direktiva uporablja za agencije EU kot javne organe, ki opravljajo 
gospodarske dejavnosti. Vprašalo je tudi, ali morajo agencije EU v celoti uporabljati 
določbe člena 5(1) te direktive o pravicah delavcev, zaposlenih pri agencijah za 
zagotavljanje začasnega dela, do osnovnih delovnih pogojev in pogojev zaposlitve, 
predvsem v zvezi s plačilom. Ker bi lahko sodba Sodišča EU v zvezi s temi vprašanji vplivala 
na stališče Sodišča glede uporabe agencijskih delavcev v Inštitutu, se bo Sodišče do objave 
pravnomočne sodbe Sodišča EU v tej zadevi vzdržalo opažanj v zvezi s pravilnostjo 
pristopa Inštituta, vključno s spremljanjem upoštevanja opažanj iz prejšnjih let. 

3.23.9. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

                                                             
156 UL L 327, 5.12.2008, str. 9. 
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Opažanja o zakonitosti in pravilnosti transakcij 

3.23.10. Sodišče je v svojih revizijskih poročilih za proračunsko leto 2019 ugotovilo, da 
je v postopkih, ki so se uporabljali za izbiro zunanjih strokovnjakov in sklepanje pogodb z njimi, 
sistematično manjkala zanesljiva revizijska sled (kot se zahteva v členu 36(3) finančne uredbe). 
Zato so vsa plačila, povezana s temi pogodbami, nepravilna. S tem povezana plačila so v 
letu 2020 znašala 4 400 EUR. 

Opažanja o upravljanju proračuna 

3.23.11. Inštitut je 17. decembra 2019 podpisal spremembo sporazuma, sklenjenega z 
GD NEAR, za zagotovitev sredstev v višini 378 950 EUR v okviru instrumenta za predpristopno 
pomoč (IPA II) za izvajanje ukrepa za povečanje zmogljivosti držav kandidatk in potencialnih 
kandidatk za članstvo v EU za merjenje in spremljanje učinka politike enakosti spolov (2018–
2021). Ta znesek je bil prejet 27. decembra 2019 in z njim povezan dobropis je bil izdan 
21. februarja 2020. V skladu s finančno uredbo157 bi moral Inštitut to informacijo vključiti v svoj 
proračun. Vendar Inštitut ni objavil spremembe proračuna za leto 2020, da bi vključil vplačani 
znesek, niti ga ni vključil v spremembo 1 k proračunu za leto 2020, ki je bila objavljena 
31. marca 2021. Sodišče je o podobnem vprašanju poročalo že v proračunskem letu 2019. To 
kaže na sistemski problem. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

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

                                                             
157 Kot se zahteva v členih 21 in 22 finančne uredbe. 
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Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2018 

Inštitut je uporabljal začasne agencijske delavce (agencijske delavce), za kar je sklenil okvirno 
pogodbo z eno agencijo za zagotavljanje začasnega dela. V pogodbi se ni zahtevalo, da mora agencija 
za zagotavljanje začasnega dela upoštevati nekatere pravne zahteve (za agencijske delavce je treba 
zagotoviti enake delovne pogoje kot za delavce, ki so neposredno zaposleni v zadevnem podjetju), 
poleg tega pa ni dokazov, da je Inštitut sam izvedel kakršno koli primerjavo med delovnimi pogoji 
svojih uslužbencev in agencijskih delavcev. Inštitut naj analizira delovne pogoje svojih agencijskih 
delavcev in zagotovi, da so skladni z evropskimi in nacionalnimi predpisi o delu. 

se izvaja 

(glej odstavek 3.23.8) 

2019 
Sodišče je leta 2019 ugotovilo, da je v postopkih, ki so se uporabljali za izbiro zunanjih strokovnjakov 
in sklepanje pogodb z njimi, sistematično manjkala zanesljiva revizijska sled (kot je določeno v 
členu 36(3) finančne uredbe). Zato so vsa plačila, povezana s temi pogodbami, nepravilna.  

se izvaja 

2019 

V proračun za leto 2019, ki je bil objavljen marca 2019, niso bili vključeni prihodki v višini 
550 000 EUR, dodeljeni v okviru instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II) za izvajanje ukrepa za 
povečanje zmogljivosti držav kandidatk in potencialnih kandidatk za članstvo v EU za merjenje in 
spremljanje učinka politike enakosti spolov (2018–2021). 

neizveden 
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Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2019 
Inštitut ni izvedel naknadnih kontrol operacij in izvrševanja proračuna od septembra 2016. Namenski 
program naknadnih kontrol na podlagi specifičnih tveganj bi prispeval k izboljšanju okolja Inštituta za 
notranje kontrole. 

se izvaja 
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Odgovor Inštituta 
3.23.10. Leta 2020 je bil izveden nov razpis za prijavo interesa. Pripravljeni so bili novo orodje 
in prijavni obrazci, da bi tako zagotovili izvajanje načela preglednosti in spremljanje postopka 
izbire strokovnjakov. Opredeljena so bila jasna merila za upravičenost, izbor in dodelitev, in to 
v popolni skladnosti z načeloma nediskriminacije in enake obravnave. Izbira strokovnjakov je 
ustrezno dokumentirana v opombi k dokumentaciji za vsak nov postopek. 

3.23.11. Inštitut EIGE se je seznanil s pripombo in bo skupaj s proračunom objavil prispevek 
IPA II, ki ga je prejel od GD NEAR (GD za sosedstvo in širitvena pogajanja). 
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3.24. Evropska agencija za zdravila 
(EMA) 

Uvod 

3.24.1. Evropska agencija za zdravila (Agencija ali EMA), katere sedež je bil marca 2019 
preseljen v Amsterdam, je bila ustanovljena z Uredbo Sveta (EGS) št. 2309/93, ki je bila nato 
nadomeščena z Uredbo (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta158. Agencija deluje 
preko mreže, vzpostavljene po vsej EU, in usklajuje znanstvene vire, ki jih dajo na voljo 
nacionalni organi, tako da zagotovi vrednotenje in nadzor zdravil za humano in veterinarsko 
uporabo. Na sliki 3.24.1 so predstavljeni ključni podatki o Agenciji159. 

Slika 3.24.1 – Ključni podatki o Agenciji 

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

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

Vir: konsolidirani zaključni račun Evropske unije za proračunsko leto 2019 in končni zaključni račun 
Agencije za proračunsko leto 2020; podatke o uslužbencih je zagotovila Agencija 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.24.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno 
preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Agencije. To 
dopolnjujejo dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev, ter analiza informacij, ki jih je 
zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

                                                             
158 UL L 214, 24.8.1993, str. 1 in UL L 136, 30.4.2004, str. 1. V skladu s slednjo uredbo je bil 

prvotni naziv Agencije Evropska agencija za vrednotenje zdravil spremenjen v naziv 
Evropska agencija za zdravila. 

159 Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: 
www.ema.europa.eu. 

412

456

Proračun (v milijonih EUR)*

813

834

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2020

2019

http://www.ema.europa.eu/
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3.24.3. Za opis podlage za mnenje, odgovornosti poslovodstva in odgovornih za 
upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih 
transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 340 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Sodišče predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega revizorja 

Mnenje 
3.24.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Evropske agencije za zdravila, ki ga sestavljajo računovodski izkazi160 
in poročila o izvrševanju proračuna161 za proračunsko leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, ter 

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

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

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.24.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 
položaj na dan 31. decembra 2020 ter njen poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njeno finančno uredbo in računovodskimi pravili, 
ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

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

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

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

3.24.6. Sodišče opozarja na pojasnilo 3.1.3, pojasnilo 4.8.1 in pojasnilo 4.8.2 
končnega zaključnega računa Agencije, v katerih so pomembna razkritja v zvezi z 
premoženjskimi obveznostmi. Najemna pogodba bivših poslovnih prostorov EMA v 
Londonu traja do leta 2039 in ne vsebuje klavzule o prekinitvi, vendar se lahko prostori s 
soglasjem najemodajalca oddajo v podnajem ali se najemna pogodba zanje prenese na 
drugega najemnika. Agencija je julija 2019 z najemodajalcem dosegla dogovor in svoje 
nekdanje prostore oddala v podnajem od julija 2019 pod pogoji, ki so skladni s pogoji 
glavnega najema. Obdobje podnajema traja do izteka najema Agencije, in sicer 
junija 2039. Ker je Agencija še vedno stranka v glavni najemni pogodbi, bi bila lahko 
odgovorna za celoten preostali znesek skladno s pogodbenimi obveznostmi iz glavne 
najemne pogodbe, če podnajemnik ne bi izpolnil svojih obveznosti. Na dan 
31. decembra 2020 je ocenjeni skupni preostali znesek najemnine, stroškov vzdrževanja in 
zavarovanja najemodajalca, ki ga mora Agencija plačati do izteka najemnega obdobja, 
znašal 377 milijonov EUR. Sodišče ugotavlja, da sta Agencija in upravni odbor poudarila 
potrebo po rešitvi te zadeve na politični ravni, z Evropsko komisijo in Evropskim 
parlamentom. Mnenje Sodišča ne vsebuje pridržka v zvezi s to zadevo.  

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

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

3.24.7. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

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

3.24.8. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

3.24.9. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 



 218 

Evropska agencija za zdravila (EMA) 

 

Opažanja o zakonitosti in pravilnosti transakcij 

3.24.10. Sodišče je revidiralo postopke zaposlovanja Agencije in odkrilo slabost v 
procesu za imenovanje izbirnih komisij. V pravilih, ki veljajo za Agencijo, je določeno, da mora 
njen izvršni direktor sprejeti končno odločitev o imenovanju izbirnih komisij. V revidiranih 
primerih so bile izbirne komisije odobrene z elektronsko pošto, ki jo je vodja urada izvršnega 
direktorja poslal v imenu izvršnega direktorja brez uradne odobritve izvršnega direktorja. 
Vendar vodja urada ni bil pristojen za opravljanje te naloge. Ta pristop je ponavljajoča se 
praksa Agencije in jo lahko izpostavi pravnim tveganjem in tveganju izgube ugleda. 

3.24.11. Leta 2020 je Agencija spremenila nekatere cene, povezane z okvirno pogodbo 
za storitve gostinstva in restavracij. Vendar se na podlagi okvirne pogodbe taka sprememba 
lahko izvede šele leta 2021. Sprememba cen iz leta 2020 je bila zato nepravilna. Zato je tudi 
plačilo razlike v višini 78 913 EUR med razpisnimi cenami in zneskom, ki ga je Agencija plačala 
leta 2020 na podlagi spremenjenih cen, nepravilno. Sprememba je bila izvedena brez podpisa 
kakršne koli spremembe okvirne pogodbe. To je v nasprotju z določbami okvirne pogodbe in 
finančne uredbe EU. 

Poleg tega Agencija za revidirano plačilo v višini 125 954 EUR, izvršeno marca 2020, ni 
preverila, ali je bil znesek, ki ga je zaračunal izvajalec, pravilen. Ni mogla uskladiti zaračunanih 
stroškov z določbami in tarifami, določenimi v okvirni pogodbi. To je v nasprotju s finančno 
uredbo EU. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

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

Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2016–2017–
2018 

Parlament in Svet sta Agenciji zaupala nalogo izvajanja uredb o farmakovigilanci (1027/2012) in 
kliničnem preizkušanju (536/2014), v skladu s katerima je treba razviti in začeti izvajati dva velika 
vseevropska sistema IT. Ker Agencija ni imela potrebnih lastnih notranjih virov, je najemala 
svetovalce v tolikšnem obsegu, da je postala kritično odvisna od zunanjega znanja. Nadzor nad 
razvojem in izvajanjem projektov je bil neustrezen, z njimi povezane zamude in stroški pa so bili vse 
večji. Agencija bi morala pospešiti izvajanje blažitvenih ukrepov ne le, da bi zaključila projekte IT, ki se 
še izvajajo, ampak tudi zato, da bi se pripravila na pomembne nove projekte. 

se izvaja 

2016 Ustanovna uredba zahteva zunanjo oceno Agencije in njenih dejavnosti, ki jo Komisija izvaja samo 
vsakih deset let. 

neizveden 

(ni v pristojnosti Agencije) 

2017 Elektronsko javno naročanje: do konca leta 2017 je Agencija uvedla elektronsko objavo 
dokumentacije za nekatere postopke, ne pa tudi izdajanja e-računov niti elektronske oddaje ponudb. 

Za elektronsko oddajo 
ponudb: zaključen 

Za izdajanje e-računov: 
zaključen 
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Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2019 

Agencija ima svetovalce, ki jih zaposlujejo ponudniki v svojih državah članicah. Agencija je v takih 
primerih odgovorna za preverjanje izjav izvajalcev o skladnosti s socialnim in delovnim pravom EU in 
držav članic (vključno z zakonodajo o napotitvi delavcev), kot se zahteva v finančni uredbi, ki se 
uporablja za splošni proračun Unije, česar pa ni storila. Agencija mora poznati nacionalno zakonodajo 
države članice gostiteljice v zvezi z napotenimi delavci in izpolnjevati vse zahteve, ki jih ta zakonodaja 
nalaga prejemniku storitev (tj. Agenciji), ki jih zagotavljajo napoteni delavci. 

zaključen 

2019 

Javni naročniki morajo pri izvajanju postopkov javnega naročanja naročila, če je to ustrezno, razdeliti 
na sklope, pri tem pa morajo ustrezno upoštevati potrebo po omogočanju široke konkurence. 
Tehnične specifikacije morajo ponudnikom omogočati enakovreden dostop do postopkov javnega 
naročanja, poleg tega pa se z njimi ne smejo ustvarjati neupravičene ovire za odprto konkurenco. 

neizveden 

2019 

Agencija je začela postopek za oddajo javnega naročila, ki združuje dve popolnoma nepovezani 
storitvi v istem sklopu. S tem se je morda omejilo število potencialno zainteresiranih ponudnikov, ki 
so predložili ponudbo za kateri koli sklop storitev, kar je škodilo pošteni konkurenci. Poleg tega je 
Agencija trajanje pogodbe podaljšala s štirih na šest let. Tako podaljševanje pogodb je v skladu s 
finančno uredbo dovoljeno samo v izjemnih in utemeljenih primerih. V tem primeru ni bilo zadostnih 
razlogov za tako podaljšanje. 

neizveden 
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Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2019 

Agencija je sklenila okvirno pogodbo s tremi podjetji za zagotavljanje začasnih uslužbencev. Element 
cene v razpisnih zahtevah je moral vključevati konverzijski faktor za pavšalno urno postavko, ki se 
uporabi za bruto urno plačilo začasnih uslužbencev v specifičnih kategorijah. Vendar Agencija Sodišču 
ni predložila nobene razčlenitve ocenjenih bruto stroškov dela za agencijske delavce za vsako 
zahtevano kategorijo uslužbencev. Agencija torej ni mogla oceniti, ali sta bila ponudnikov pribitek ali 
bruto dobiček razumna glede na podobne pogodbe. 

neizveden 

2019 

Agencija je svojim uslužbencem odobrila dodatno nadomestilo za potne stroške za njihovo selitev iz 
prostorov v Londonu v prostore v Amsterdamu. Znesek je bil izračunan na podlagi cene vozovnice za 
poslovni razred in ne za ekonomski razred. Sodišče je prišlo do zaključka, da je Agencija pri izračunu 
zneska dodatnega nadomestila za potne stroške le malo upoštevala načelo gospodarnosti. 

se izvaja 
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Odgovor Agencije 
Evropska agencija za zdravila („Agencija” ali „EMA”)pozdravlja pozitivno mnenje Sodišča o 
zanesljivosti računovodskih izkazov za leto 2020 ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih 
transakcij. 

3.24.6. Vprašanje prostorov agencije v Londonu je nastalo zaradi enostranske odločitve 
Združenega kraljestva, da zapusti Evropsko unijo. Ta tema je bila sprva vključena v pogajalsko 
stališče EU, vendar je bila nato opuščena. Zato je agencija v skladu z institucionalnim 
pristopom EU iskala alternativno rešitev in prostore oddala v podnajem v skladu z omejitvami, 
ki jih je določil proračunski organ EU. Agencija in njen upravni odbor sta zaskrbljena, da bo 
morala agencija, namesto da bi se v celoti osredotočala na svoje poslanstvo varovanja in 
spodbujanja javnega zdravja, zdaj tudi upravljati gospodarsko lastnino v tretji državi, kar 
preusmerja njene človeške in finančne vire od odgovornosti za javno zdravje državljanov EU. 
Na to vprašanje se bodo agencija in posledično institucije EU osredotočale še nadaljnjih 18 let, 
do leta 2039. Kljub jamstvenim ukrepom, dogovorjenim s pogajanji, rešitev oddaje v podnajem 
ni brez tveganj, ki pa so še večja zaradi trenutne pandemije bolezni COVID-19. Zato je treba to 
temo obravnavati na ustrezni politični ravni in najti dolgoročno rešitev za agencijo.  

3.24.10. Agencija se je seznanila z opažanjem Sodišča. Za obravnavanje tega postopkovnega 
vprašanja zdaj izvršni direktor po elektronski pošti osebno pošlje sklepe o imenovanju, 
odobritve profilov delovnih mest in odgovore na mnenja odbora uslužbencev. 

3.24.11. Agencija se je seznanila z opažanjem Sodišča. Poleg tega ugotavlja, da je finančni vpliv 
zelo omejen.  

Agencija meni, da je opravila preverjanja in odobrila račune v skladu z načelom stroškovne 
učinkovitosti in uspešnosti, kot je predvideno v členu 45(8) finančne uredbe agencije EMA.  
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3.25. Evropski center za spremljanje 
drog in zasvojenosti z drogami 
(EMCDDA) 

Uvod 

3.25.1. Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (Center ali 
EMCDDA) s sedežem v Lizboni je bil ustanovljen z Uredbo Sveta (EGS) št. 302/93162. Glavna 
naloga Centra je zbiranje, analiziranje in razširjanje informacij o drogah in zasvojenosti z 
drogami, na podlagi katerih na evropski ravni pripravlja in objavlja objektivne, zanesljive in 
primerljive informacije. Te so namenjene zagotavljanju osnove za analiziranje povpraševanja 
po drogah in načinov za njegovo zmanjšanje ter na splošno pojavov, povezanih s trgom drog. 
Na sliki 3.25.1 so predstavljeni ključni podatki o Centru163. 

Slika 3.25.1 – Ključni podatki o Centru 

 

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

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

Vir: konsolidirani zaključni račun Evropske unije za proračunsko leto 2019 in končni zaključni račun 
Centra za proračunsko leto 2020; podatke o uslužbencih je zagotovil Center 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.25.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno 
preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Centra. To 

                                                             
162 UL L 36, 12.2.1993, str. 1. Ta uredba in njene spremembe so bile razveljavljene z 

Uredbo (ES) št. 1920/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 376, 27.12.2006, str. 1). 

163 Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Centra je na voljo na njegovem spletišču: 
www.emcdda.europa.eu. 

19

23

Proračun (v milijonih EUR)*

107

102

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2020

2019

http://www.emcdda.europa.eu/
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dopolnjujejo dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev, ter analiza informacij, ki jih je 
zagotovilo poslovodstvo Centra. 

3.25.3. Za opis podlage za mnenje, odgovornosti poslovodstva in odgovornih za 
upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih 
transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 340 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Sodišče predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega revizorja 

Mnenje 
3.25.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami, ki 
ga sestavljajo računovodski izkazi164 in poročila o izvrševanju proračuna165 za 
proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2020, ter 

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

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

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.25.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Centra za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni 
položaj na dan 31. decembra 2020 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo finančno uredbo in računovodskimi 
pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

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

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

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

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

3.25.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

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

3.25.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

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

Leto Opažanja Sodišča Ukrepi, sprejeti na podlagi opažanj Sodišča 
(zaključen / se izvaja / neizveden / ni relevantno) 

2018 

Center je uporabljal agencijske delavce, za kar je sklenil okvirno 
pogodbo, ne da bi upošteval zahteve iz Direktive 2008/104/ES in 
portugalskega delovnega prava. Center naj analizira delovne pogoje 
svojih agencijskih delavcev in zagotovi, da so skladni z evropskimi in 
nacionalnimi predpisi o delu. 

Sodišče ugotavlja, da pred Sodiščem EU poteka postopek v zadevi št. C-
948/19 (Manpower Lit), ki se nanaša na več vprašanj litovskega vrhovnega 
sodišča v zvezi s tem, kako agencije EU uporabljajo Direktivo 2008/104/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o delu prek 
agencij za zagotavljanje začasnega dela. Ker bi lahko sodba Sodišča EU v 
zvezi s temi vprašanji vplivala na stališče Sodišča glede uporabe agencijskih 
delavcev v Centru, se bo Sodišče do objave pravnomočne sodbe Sodišča EU 
v tej zadevi vzdržalo opažanj v zvezi s pravilnostjo pristopa Centra, vključno 
s spremljanjem upoštevanja opažanj iz prejšnjih let. 
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Odgovor Centra 
EMCDDA nima nobenih pripomb/opomb. 
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3.26. Agencija Evropske unije za 
operativno upravljanje obsežnih 
informacijskih sistemov s področja 
svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) 

Uvod 

3.26.1. Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih 
sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA ali Agencija) s prostori v Talinu, 
Strasbourgu in v kraju Sankt Johann im Pongau je bila ustanovljena z Uredbo (EU) 
št. 1077/2011 Evropskega parlamenta in Sveta166. Z Uredbo (EU) 2018/1726 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018, s katero je bila razveljavljena Uredba (EU) 
št. 1077/2011, so bile okrepljene pristojnosti Agencije167. Glavna naloga Agencije je operativno 
upravljanje druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II), vizumskega 
informacijskega sistema (VIS) in evropskega sistema za primerjavo prstnih odtisov (Eurodac). 
Pristojnosti Agencije so bile razširjene na razvoj in operativno upravljanje dveh novih 
sistemov IT. Sistem vstopa/izstopa (SVI) je sistem za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu 
državljanov držav, ki niso članice EU, Evropski sistem za potovalne informacije in odobritve 
(ETIAS) pa je sistem za vodenje evidence obiskovalcev iz držav, ki ne potrebujejo vizuma za 
vstop v schengensko območje. Na sliki 3.26.1 so predstavljeni ključni podatki o Agenciji168. 

                                                             
166 UL L 286, 1.11.2011, str. 1. 

167 UL L 295, 21.11.2018, str. 99. 

168 Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: 
https://www.eulisa.europa.eu/. 

https://www.eulisa.europa.eu/
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Slika 3.26.1 – Ključni podatki o Agenciji 

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

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

Vir: konsolidirani zaključni račun Evropske unije za proračunsko leto 2019 in končni zaključni račun 
Agencije za proračunsko leto 2020; podatke o uslužbencih je zagotovila Agencija 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.26.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno 
preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Agencije. To 
dopolnjujejo dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev, ter analiza informacij, ki jih je 
zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

3.26.3. Za opis podlage za mnenje, odgovornosti poslovodstva in odgovornih za 
upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih 
transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 340 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Sodišče predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega revizorja 

Mnenje 
3.26.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih 
informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA), ki ga 

219

256

Proračun (v milijonih EUR)*

223

274

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2020

2019
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sestavljajo računovodski izkazi169 in poročila o izvrševanju proračuna170 za 
proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2020, ter 

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

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

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.26.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 
položaj na dan 31. decembra 2020 ter njen poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njeno finančno uredbo in računovodskimi pravili, 
ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

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

3.26.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

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

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

170 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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Plačila 
Osnova za mnenje s pridržkom o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim 
računom 

3.26.7. Leta 2020 je Agencija podpisala posebno pogodbo za programsko opremo, 
ki se razlikuje od programske opreme, ki jo je izvajalec ponudil v svoji ponudbi za 
povezano okvirno pogodbo, skupna vrednost okvirne pogodbe znaša 302 550 000 in 
spremembe pogodbe ni bilo. Pridobitev drugačnega proizvoda, ki ni vključen v cenovno 
ponudbo, po ceni, ki se razlikuje od cene prvotno ponujenega proizvoda, pomeni 
odstopanje od okvirne pogodbe. Čeprav se zadevna posebna pogodba nanaša na okvirno 
pogodbo, je ta ne ureja. Posebna pogodba zato ni skladna z okvirno pogodbo, prav tako 
pa tudi ne s tem povezano plačilo v višini 10 399 833,60 EUR. 

3.26.8. Agencija je podpisala naročilnico za storitve vzdrževanja za obdobje od 
7. novembra 2020 do decembra 2024 (štiri leta). To je bilo v nasprotju z določbami 
okvirne pogodbe, na podlagi katerih so se lahko storitve zaračunale eno leto vnaprej. Zato 
je znesek v višini 5 241,09 EUR, plačan izvajalcu za storitve, ki naj bi se opravile po 
7. novembru 2021, nepravilen. 

3.26.9. Skupni znesek plačil, ki niso bila skladna, je v letu 2020 znašal 
10 405 074,69 EUR. To pomeni 4,1 % vseh odobritev plačil, ki so bile na voljo leta 2020 in 
presega prag pomembnosti, določen za to revizijo. 

Mnenje s pridržkom o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.26.10. Razen v zvezi z zadevami, opisanimi v odstavku o osnovi za mnenje s 
pridržkom o zakonitosti in pravilnosti plačil, so plačila, povezana z zaključnim računom za 
leto, ki se je končalo 31. decembra 2020, po mnenju Sodišča v vseh pomembnih pogledih 
zakonita in pravilna. 

3.26.11. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja o upravljanju proračuna 

3.26.12. Agencija je imela visok znesek samodejnih prenosov nediferenciranih sredstev 
za naslov II: 10,2 milijona EUR (59,4 %) od skupaj 17,2 milijona EUR. 

Agencija se je odločila tudi za uporabo nesamodejnih prenosov odobritev za prevzem 
obveznosti za naslov III. Upravni odbor je februarja 2021 sklenil, da v proračunsko leto 2021 
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prenese 56,3 milijona EUR odobritev za prevzem obveznosti za leto 2020. To so bile predvsem 
odobritve za prevzem obveznosti za sistema ECRIS in ETIAS ter za sistem interoperabilnosti 
(23 % odobritev v končnem sprejetem proračunu). To je precej manj kot 159 milijonov EUR 
prenosov v letu 2019 (55 % odobritev v končnem sprejetem proračunu), vendar je znesek v 
primerjavi s skupnim proračunom še vedno velik. 

Čeprav se lahko operacije Agencije zaradi svoje narave raztezajo v naslednje leto, pa previsok 
znesek prenosov za naslova II in III kaže na različne strukturne probleme, ki vplivajo na 
skladnost s členi 9, 12 in 28 finančne uredbe Agencije. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

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

Leto  Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2017 
EU-LISA trenutno upravlja tri ločene, neintegrirane obsežne informacijske sisteme (SIS II, VIS in 
Eurodac), ki so vsi namenjeni obdelavi podatkov s področja svobode, varnosti in pravice Unije. Tak 
pristop bi lahko Agenciji preprečil uresničitev ekonomij obsega in sinergij med različnimi sistemi. 

se izvaja  

(ni v pristojnosti Agencije) 

2018 Agencija je zvišala cene okvirne pogodbe, ne da bi pogodbo spremenila, eno posebno pogodbo pa je 
po izteku okvirne pogodbe podaljšala.  se izvaja 

2018 

Ocenjevalna formula, določena v razpisni dokumentaciji v zvezi s pogodbo o korektivnem vzdrževanju 
schengenskega informacijskega sistema, se je razlikovala od tiste, ki je bila navedena v dokumentu z 
vprašanji in odgovori za ponudnike. Agencija naj okrepi notranje kontrole v zvezi z javnim 
naročanjem. 

zaključen 

2018/2019 Stopnja izvrševanja proračuna je bila nižja od načrtovane. Agencija naj z Evropsko komisijo izboljša 
uskladitev proračunskega načrtovanja s časovnim razporedom z njim povezanih pravnih aktov. se izvaja 

2019 Agencija je plačala 284 000 EUR za storitve, opravljene v časovnem obdobju, ki ni zajeto v zadevni 
okvirni pogodbi. se izvaja 
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Leto  Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2019 Agencija ni vedno dovolj strogo ocenjevala prijav, zaradi česar je v enem postopku zaposlovanja prišlo 
do neenake obravnave kandidatov. zaključen 
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Odgovor Agencije 

3.26.7. Agencija se je seznanila z opažanjem in želi Sodišču pojasniti, da je že uvedla ukrepe, ki 
bodo okrepili usklajevanje razvoja arhitekture IT z zadevnim pogodbenim okvirom.  

Agencija želi poudariti, da neizpolnjevanje ni vplivalo na finančne interese Agencije ali Unije, saj 
so bili odhodki upravičeni. 

3.26.8. Agencija se je seznanila z opažanjem. Agencija je že izvedla pregled postopka za okrepitev 
s tem povezanih notranjih kontrol, da bi preprečila ponovitev tovrstnih pomanjkljivosti. 

3.26.12. Agencija se je seznanila z opažanjem v zvezi z delom, ki se nanaša na nediferencirana 
sredstva za naslov II. Agencija želi opozoriti, da so se zadevni prenosi za naslov II nanašali 
predvsem na zunanjo podporo, fizično varovanje, korporativno informacijsko tehnologijo in 
upravljanje objektov. Tovrstni odhodki so po naravi nediskrecijski in bistveni za delovanje 
Agencije. 

Vpis proračunskih sredstev v odobreni proračun Agencije za namene pravnih aktov, ki jih 
sozakonodajalci še niso sprejeli, pomeni veliko tveganje za dobro finančno poslovodenje. O teh 
tveganjih se sistematično poroča upravnemu odboru. Postopek sprejemanja zakonodaje je v 
celoti zunaj nadzora Agencije. 
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3.27. Agencija Evropske unije za 
pravosodno sodelovanje v kazenskih 
zadevah (Eurojust)  

Uvod 

3.27.1. Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah 
(Agencija ali Eurojust) s sedežem v Haagu je bila ustanovljena s Sklepom 
Sveta 2002/187/PNZ171 za okrepitev boja proti težjim oblikam organiziranega kriminala. Njen 
cilj je izboljševati koordinacijo čezmejnih preiskav in pregonov med državami članicami 
Evropske unije ter med državami članicami in državami, ki niso članice. Na sliki 3.27.1 so 
predstavljeni ključni podatki o Agenciji172. 

Slika 3.27.1 – Ključni podatki o Agenciji 

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

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

Vir: konsolidirani zaključni račun Evropske unije za proračunsko leto 2019 in končni zaključni račun 
Agencije za proračunsko leto 2020; podatke o uslužbencih je zagotovila Agencija 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.27.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno 
preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Agencije. To 
dopolnjujejo dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev, ter analiza informacij, ki jih je 
zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

                                                             
171 UL L 63, 6.3.2002, str. 1. 

172 Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: 
www.eurojust.europa.eu. 

44

51

Proračun (v milijonih EUR)*

239

242

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2020

2019

http://www.eurojust.europa.eu/
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3.27.3. Za opis podlage za mnenje, odgovornosti poslovodstva in odgovornih za 
upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih 
transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 340 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Sodišče predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega revizorja 

Mnenje 
3.27.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Agencije Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih 
zadevah, ki ga sestavljajo računovodski izkazi173 in poročila o izvrševanju 
proračuna174 za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2020, ter 

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

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

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.27.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 
položaj na dan 31. decembra 2020 ter njen poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njeno finančno uredbo in računovodskimi pravili, 
ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

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

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

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

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

3.27.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

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

3.27.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

3.27.8. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja o zakonitosti in pravilnosti transakcij 

3.27.9. Sodišče je v revidiranih postopkih javnega naročanja Agencije odkrilo več 
slabosti. V nekem primeru je Eurojust sklenil okvirno pogodbo z enim samim gospodarskim 
subjektom. Toda uporaba te vrste okvirne pogodbe ni bila primerna glede na vrsto zahtevanih 
storitev – zakup vozil. Ker cene na trgu zakupa vozil pogosto nihajo, bi moral Eurojust uporabiti 
okvirno pogodbo s ponovnim odprtjem konkurence in tako zagotoviti, da se zahtevane storitve 
pridobijo čim bolj gospodarno.  

3.27.10. V nekem drugem primeru je Eurojust podpisal specifično pogodbo, katere 
cene so odstopale od cenikov, priloženih prvotni okvirni pogodbi. Pogodba je zajemala 
digitalno forenziko in odzivanje na incidente. Eurojust je odobril račun in izvršil plačilo 
izvajalcu, ne da bi ugotovil razliko v urni postavki. To kaže na slabosti v notranjih kontrolah 
Agencije, saj ta ni preverila, ali sta bila zadevna pogodba in zaračunani znesek skladna z 
dejanskimi pogoji iz sporazuma o ravni storitev. Preseženi znesek, ki je bil plačan (3 600 EUR) je 
zato nepravilen. 
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Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

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

Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2018 Uporaba postopka za oddajo javnega naročila s pogajanji ni bila utemeljena. Okvirna pogodba, vse z 
njo povezane specifične pogodbe in vsa plačila, izvršena v okviru teh pogodb, so nepravilni. zaključen 
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Odgovor Agencije 
3.27.9. Eurojust se je seznanil z opažanjem Sodišča. V prihodnjih postopkih za oddajo 
javnega naročila bo Eurojust upošteval navodila Sodišča in zagotovil, da se pripravi 
obsežnejša predhodna dokumentacija, vključno z dokumentirano utemeljitvijo glede 
izbora določenega postopka za oddajo javnega naročila in/ali določene vrste okvirne 
pogodbe. 

3.27.10. Eurojust se je seznanil z opažanjem Sodišča. Pri prihodnjih podobnih posebnih 
naročilih si bo Eurojust ob pozivu k ponudbi prizadeval za več jasnosti, da se zagotovi 
doslednost specifičnega naročila z dejanskimi pogoji sporazumov ali pogodbe o ravni storitve. 
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3.28. Agencija Evropske unije za 
sodelovanje na področju 
preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) 

Uvod 

3.28.1. Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj (Agencija ali Europol) s sedežem v Haagu je bila ustanovljena z 
Uredbo (EU) 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016175, s katero je bil 
nadomeščen in razveljavljen Sklep Sveta 2009/371/PNZ176. Cilj Agencije je podpirati in krepiti 
dejavnosti policijskih organov držav članic in drugih služb za pregon ter njihovo medsebojno 
sodelovanje pri preprečevanju in zatiranju hujših oblik kriminala, ki prizadenejo dve ali več 
držav članic, terorizma in oblik kriminala, ki vplivajo na skupni interes politike Unije. Na 
sliki 3.28.1 so predstavljeni ključni podatki o Agenciji177. 

Slika 3.28.1 – Ključni podatki o Agenciji 

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

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

Vir: konsolidirani zaključni račun Evropske unije za proračunsko leto 2019 in končni zaključni račun 
Agencije za proračunsko leto 2020; podatke o uslužbencih je zagotovila Agencija  

                                                             
175 UL L 135, 24.5.2016, str. 53. 

176 UL L 121, 15.5.2009, str. 37. 

177 Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: 
www.europol.europa.eu. 

169

183

Proračun (v milijonih EUR)*

837

884

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2020

2019

http://www.europol.europa.eu/
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Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.28.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno 
preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Agencije. To 
dopolnjujejo dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev, ter analiza informacij, ki jih je 
zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

3.28.3. Za opis podlage za mnenje, odgovornosti poslovodstva in odgovornih za 
upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih 
transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 340 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Sodišče predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega revizorja 

Mnenje 
3.28.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, ki ga sestavljajo računovodski izkazi178 in 
poročila o izvrševanju proračuna179 za proračunsko leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, ter 

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

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

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

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

179 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.28.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 
položaj na dan 31. decembra 2020 ter njen poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njeno finančno uredbo in računovodskimi pravili, 
ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

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

3.28.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

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

3.28.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

3.28.8. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja o upravljanju proračuna 

3.28.9. V finančni uredbi je navedeno, da morajo organi EU izvršiti plačila v skladu z 
določenimi pravili. Leta 2020 Agencija tega večkrat ni upoštevala. Sodišče je ugotovilo, da je v 
33 % primerov plačila izvršila z zamudo in zaradi tega plačala 12 000 EUR zamudnih obresti v 
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zvezi z njimi. V letih 2019, 2018 in 2017 je Sodišče odkrilo podobne stopnje zamud. Ta 
ponavljajoča se slabost pomeni tveganje za ugled Agencije. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

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

Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2018 
Agencija je nepravilno podaljšala trajanje okvirne pogodbe za zagotavljanje storitev poslovnih 
potovanj po njenem izteku in uvedla nove cenovne vidike. Okrepiti je treba upravljanje pogodb in 
predhodne kontrole. 

se izvaja 

2019 

Agencija je podaljšala trajanje okvirne pogodbe za zagotavljanje storitev poslovnih potovanj s 
podpisom spremembe te pogodbe po njenem izteku leta 2018, kar je nepravilno. 29. marca 2019 je 
Agencija podpisala še eno spremembo iste pogodbe. To kaže na slabosti pri upravljanju pogodb in 
predhodnih kontrolah. 

se izvaja 

2019 Agencija je v 20 % primerov plačila izvršila pozno. V letih 2018 in 2017 je Sodišče odkrilo podobne ali 
celo višje stopnje zamud. Ta ponavljajoča se slabost pomeni tveganje za ugled Agencije. neizveden 

2019 

Agencija je po odprtem razpisnem postopku sklenila okvirno pogodbo za pohištvo, opremo in s tem 
povezane storitve. Pogoji javnega razpisa v dokumentaciji niso bili dovolj natančno navedeni, zaradi 
česar je bila konkurenčnost razpisnega postopka ogrožena. Agencija bi morala zagotoviti, da so 
razpisni pogoji dovolj dobro premišljeni, da bi se z njimi omogočila poštena in uspešna konkurenca, 
tako da bi se s postopkom za oddajo javnega naročila zagotovila največja možna stroškovna 
učinkovitost. 

se izvaja 
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Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2019 Ni bil določen najnižji prag za tehnično merilo za oddajo naročila, ki je bilo najbolj relevantno za 
kakovost (tj. kakovost predlaganega novega standardnega pohištva). zaključen 

2019 
Agencija pred predložitvijo naročilnice izvajalcu ni ustrezno preverila točnosti zadevnih cen in 
izračuna popustov, ki so se uporabljali za nestandardne artikle. Agencija bi morala tovrstna 
preverjanja vključiti v predhodne kontrole in jih izvesti pred podpisom naročilnic. 

zaključen 
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Odgovor Agencije 
3.28.9. Leta 2020 se je Europol še naprej soočal s pomanjkanjem osebja, kar je vplivalo zlasti 
na tako imenovana infrastrukturna področja, vključno s finančno upravo. K temu je treba 
dodati še izzive, ki jih je povzročila pandemija covida-19. 

Poleg tega je Europol na začetku leta 2020 poravnal zaostanek pri računih s konca leta 2019 
(zlasti v zvezi s potovalnimi storitvami). Zamudne obresti, povezane z obravnavanjem 
zaostankov pri potovalnih storitvah v začetku leta 2020, so bile 5 205,45 EUR od skupnega 
zneska v višini 12 000 EUR (zaokroženo). 

Leta 2020 je skupna vrednost računov, plačanih z zamudo, znašala 4,4 milijona EUR 
(6,6 milijona EUR v letu 2019), kar je skupaj 3 % vseh plačil iz vseh virov sredstev v letu 2020 
(4,6 % v letu 2019). 

Europol mesečno skrbno spremlja zneske plačil in sprejema blažilne ukrepe za prednostno 
razvrstitev plačil visokih vrednosti. 

Z vidika Europola torej ni bil dosežen noben pomemben profil tveganja finančnega tveganja ali 
tveganja za ugled v zvezi z zamudami pri plačilih v letu 2020, tudi glede na to, da je s tem 
povezana pogodba o potovalnih storitvah potekla marca 2020 (kar je zahtevalo obravnavo 
računov, razčlenjenih po posameznih primerih potovanja). 
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3.29. Agencija Evropske unije za 
temeljne pravice (FRA) 

Uvod 

3.29.1. Agencija Evropske unije za temeljne pravice (Agencija ali FRA) s sedežem na 
Dunaju je bila ustanovljena z Uredbo Sveta (ES) št. 168/2007180. Cilj Agencije je, da ustreznim 
organom Unije in njenim državam članicam zagotavlja pomoč in strokovno znanje pri izvajanju 
prava Unije na področju temeljnih pravic. Na sliki 3.29.1 so predstavljeni ključni podatki o 
Agenciji181. 

Slika 3.29.1 – Ključni podatki o Agenciji 

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

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

Vir: konsolidirani zaključni račun Evropske unije za proračunsko leto 2019 in končni zaključni račun 
Agencije za proračunsko leto 2020; podatke o uslužbencih je zagotovila Agencija 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.29.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno 
preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Agencije. To 
dopolnjujejo dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev, ter analiza informacij, ki jih je 
zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

                                                             
180 UL L 53, 22.2.2007, str. 1. 

181 Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: 
www.fra.europa.eu. 

29

30

Proračun (v milijonih EUR)*

114

105

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2020

2019

http://www.fra.europa.eu/
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3.29.3. Za opis podlage za mnenje, odgovornosti poslovodstva in odgovornih za 
upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih 
transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 340 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Sodišče predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega revizorja 

Mnenje 
3.29.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Agencije Evropske unije za temeljne pravice, ki ga sestavljajo 
računovodski izkazi182 in poročila o izvrševanju proračuna183 za proračunsko leto, ki 
se je končalo 31. decembra 2020, ter 

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

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

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.29.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 
položaj na dan 31. decembra 2020 ter njen poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njeno finančno uredbo in računovodskimi pravili, 
ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

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

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

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

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

3.29.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

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

3.29.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

3.29.8. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja o upravljanju proračuna 

3.29.9. Znesek prenesenih odobritev, za katere so bile prevzete obveznosti, za naslov III 
(operativni odhodki) je bil visok in je znašal 6,7 milijona EUR ali 83 % odobritev za ta naslov 
(2019: 3,8 milijona EUR ali 60 %). Prenosi odražajo predvsem naravo osnovnih dejavnosti 
Agencije, ki vključujejo financiranje študij in drugih dejavnosti ozaveščanja, ki trajajo več 
mesecev in se včasih raztezajo v naslednje leto. Obveznosti za bistven del (25 %) prenosov iz 
naslova III v leto 2021 so bile prevzete decembra 2020 (2019: 28 %). To kaže na strukturni 
problem. Za odpravo te situacije bi morala Agencija izboljšati svoje proračunsko načrtovanje in 
cikle izvajanja. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

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

Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2017 Elektronsko javno naročanje: do konca leta 2017 je Agencija uvedla izdajo elektronskih računov za 
nekatere postopke, ne pa tudi elektronske objave dokumentacije niti elektronske oddaje ponudb. zaključen 

2018 
Znesek prenesenih odobritev, za katere so bile prevzete obveznosti, za naslov III (operativni odhodki) 
je bil visok in le delno utemeljen. Agencija bi morala izboljšati svoje proračunsko načrtovanje in cikle 
izvajanja. 

se izvaja 
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Odgovor Agencije 
3.29.9. Agencija se strinja s Sodiščem, da stopnja prenosov v naslednje leto odraža predvsem 
naravo temeljnih dejavnosti agencije, ki vključujejo financiranje študij in drugih dejavnosti 
ozaveščanja, ki trajajo več mesecev, lahko tudi po koncu leta. Da bi izboljšala načrtovanje 
proračuna in cikle izvajanja, je agencija vzpostavila orodje za spremljanje načrtovanih prenosov 
iz enega leta v naslednje. 

Agencija meni, da se dobro izvrševanje proračuna meri tudi z ravnjo razveljavljenih prenesenih 
odobritev. Agencija ima zelo visoko stopnjo realizacije (nad 99,5 %), kar je pomemben kazalnik 
dobrega finančnega poslovodenja in spoštovanja proračunskih načel. 
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3.30. Evropska agencija za mejno in 
obalno stražo (Frontex)  

Uvod 

3.30.1. Delovanje Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Agencija ali Frontex) je 
urejeno z Uredbo (EU) 2019/1896 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2019, s 
katero sta bili razveljavljeni uredbi (EU) št. 1052/2013 in (EU) 2016/1624184. Nacionalni organi 
držav članic, odgovorni za upravljanje meja in operacije vračanja, ter Agencija sestavljajo 
evropsko mejno in obalno stražo. Mandat Agencije s sedežem v Varšavi je zagotavljati 
evropsko integrirano upravljanje meja, ki je skupna odgovornost Agencije in nacionalnih 
organov na zunanjih mejah z namenom učinkovitega upravljanja vstopov prek zunanjih meja. 
To vključuje obravnavanje migracijskih izzivov in potencialnih prihodnjih groženj na teh mejah, 
s čimer se prispeva k obravnavanju hudih kaznivih dejanj s čezmejno razsežnostjo, zagotavlja 
visoka stopnja notranje varnosti v Uniji, pri čemer se dosledno spoštujejo temeljne pravice in 
hkrati ohrani prosto gibanje oseb znotraj Unije. Agencija ima stalno enoto, ki jo sestavlja 
10 000 operativnih uslužbencev. Na sliki 3.30.1 so predstavljeni ključni podatki o Agenciji185. 

Slika 3.30.1 – Ključni podatki o Agenciji 

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

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

Vir: konsolidirani zaključni račun Evropske unije za proračunsko leto 2019 in končni zaključni račun 
Agencije za proračunsko leto 2020; podatke o uslužbencih je zagotovila Agencija 

                                                             
184 UL L 295, 14.11.2019, str. 1. 

185 Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: 
www.frontex.europa.eu. 
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Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.30.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno 
preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Agencije. To 
dopolnjujejo dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev, ter analiza informacij, ki jih je 
zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

3.30.3. Za opis podlage za mnenje, odgovornosti poslovodstva in odgovornih za 
upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih 
transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 340 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Sodišče predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega revizorja 

Mnenje 
3.30.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Evropske agencije za mejno in obalno stražo, ki ga sestavljajo 
računovodski izkazi186 in poročila o izvrševanju proračuna187 za proračunsko leto, ki 
se je končalo 31. decembra 2020, ter 

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

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

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.30.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 

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

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

187 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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položaj na dan 31. decembra 2020 ter njen poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njeno finančno uredbo in računovodskimi pravili, 
ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

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

3.30.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

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

3.30.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

3.30.8. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja o zakonitosti in pravilnosti transakcij 

3.30.9. Frontex se pri finančnem načrtovanju svojih operacij vračanja opira na ocene, ki 
jih predložijo sodelujoče države. Popolnost in pravočasnost teh informacij je ključnega 
pomena. V enem primeru je nacionalni organ v sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev ob 
finančni zaključitvi ukrepa vključil dve prej nenapovedani operaciji vračanja v skupni vrednosti 
355 000 EUR. Frontex je za pokritje nastalega nenadnega proračunskega primanjkljaja 
naknadno prevzel proračunske obveznosti. To je bilo v nasprotju s finančno uredbo Agencije188. 

3.30.10. Upravni odbor Agencije je oktobra 2020 na podlagi poročil o 13 primerih 
domnevnih kršitev temeljnih pravic začel notranjo preiskavo. V osmih primerih je bilo pri 

                                                             
188 Člen 10(3) finančne uredbe Agencije o načelu enoletnosti. 
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preiskavi ugotovljeno, da kršitev ni bilo. Za preostalih pet primerov je bilo pri preiskavi 
ugotovljeno, da ni bilo dokazov o kršitvah temeljnih pravic, vendar zaradi pomanjkanja izčrpnih 
podatkov ni bilo mogoče sprejeti zaključka brez razumnega dvoma.  

Evropska varuhinja človekovih pravic je začela tudi dve preiskavi na lastno pobudo. Prva se je 
pričela 10. novembra 2020, njen cilj pa je bil oceniti uspešnost in transparentnost pritožbenega 
mehanizma Agencije189 za tiste, ki menijo, da so bile v okviru mejnih operacij Agencije kršene 
njihove pravice, ter vlogo in neodvisnost uradnika Agencije za temeljne pravice. Varuhinja 
človekovih pravic je 15. junija 2021 zaključila, da je Frontex zamujal pri izvajanju pomembnih 
sprememb, ki so bile uvedene z Uredbo 2019/1896 o evropski mejni in obalni straži, toda 
situacija naj bi se reševala, in menila je, da ni upravičeno nadalje obravnavati te zadeve. Kljub 
temu je na podlagi preiskave izdala Agenciji izdal devet predlogov za izboljšave, med drugim o 
tem, kako doseči, da bi se morebitne žrtve kršitev temeljnih pravic bolje zavedale možnosti 
pravnih sredstev in prijavljale kršitve, ter o tem, kako izboljšati način obravnavanja pritožb in 
nadaljnjega postopka v zvezi z njimi190. Druga preiskava se je začela 4. marca 2021, da bi se 
preučilo, kako Agencija izpolnjuje svoje obveznosti na področju temeljnih pravic, in zagotovilo 
odgovornost v zvezi z novimi okrepljenimi odgovornostmi191. 

Sodišče je seznanjeno tudi z dvema drugima preiskavama, ki sta v teku: Urad OLAF je 
11. januarja začel preiskavo v zvezi z domnevnim nadlegovanjem, kršitvami in zavračanjem 
migrantov, ki zadevajo Agencijo192, 29. januarja 2021 pa je Evropski parlament sklenil 
ustanoviti delovno skupino193, ki bo preučila domnevne kršitve temeljnih pravic v Agenciji. Te 
preiskave so drugačne narave in so veliko širše kot revizija računovodskih izkazov, ki jo opravlja 

                                                             
189 Pritožbeni mehanizem je bil vzpostavljen z Uredbo (EU) 2016/1624 o evropski mejni in 

obalni straži. To je upravni mehanizem, v okviru katerega je uradnik za temeljne pravice 
odgovoren za obravnavo pritožb, ki jih na podlagi pravice do dobrega upravljanja prejme 
Agencija. Agencija o pritožbenem mehanizmu poroča v svojem letnem poročilu, in sicer o 
številu prejetih pritožb, vrstah zadevnih kršitev temeljnih pravic, zadevnih operacijah in po 
možnosti nadaljnjih ukrepih, ki jih je sprejela sama in države članice. 

190 Odločitev v zadevi OI/5/2020/MHZ o delovanju pritožbenega mehanizma Evropske agencije 
za mejno in obalno stražo (Frontex) glede domnevnih kršitev temeljnih pravic in vloge 
uradnika za temeljne pravice. 

191 Zadeva OI/4/2021/MHZ se je začela 4. marca 2021.  

192 Vir: predlog za resolucijo Evropskega parlamenta z opažanji, ki bodo sestavni del sklepa o 
razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za mejno in obalno stražo za 
proračunsko leto 2019 (2020/2167(DEC)). 

193 Vir: pisni postopek odbora LIBE z dne 29. januarja 2021. Delovno skupino Evropskega 
parlamenta za nadzor agencije Frontex sestavlja 14 poslancev Evropskega parlamenta, po 
dva na politično skupino. 
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Sodišče. Delovna skupina Evropskega parlamenta je 14. julija 2021 naznanila, da ni našla 
prepričljivih dokazov o tem, da bi Agencija neposredno izvajala zavračanje ali kolektivne izgone 
v primerih resnih incidentov, ki jih je preiskovala, vendar je ugotovila pomanjkljivosti, med 
drugim v mehanizmih Agencije za spremljanje, sporočanje in ocenjevanje razmer na področju 
temeljnih pravic, ter dala priporočila za izboljšave194. 

3.30.11. Poleg tega mora Frontex v skladu s členom 110 Uredbe (EU) 2019/1896 z dne 
13. novembra 2019 do 5. decembra 2020 zaposliti 40 opazovalcev spoštovanja temeljnih 
pravic. Do 31. decembra 2020 ni bil imenovan še noben opazovalec. Glavni razlogi za zamudo, 
ki jih je navedla Agencija, so bili naslednji: 

o opis delovnega mesta vodje Urada za temeljne pravice je bilo treba spremeniti, da bi 
odražal nove značilnosti delovnega mesta (srednji vodstveni položaj). Z Uredbo(EU) 
2019/1896 so se pooblastila in pristojnosti Urada za temeljne pravice znatno povečale. 
Kar zadeva opazovalce spoštovanja temeljnih pravic, je na podlagi uredbe vodja Urada za 
temeljne pravice pooblaščeni organ za imenovanja, ki je v tej vlogi neodvisen od vodstva 
in je odgovoren le upravnemu odboru. Za to je bila potrebna notranja reorganizacija. 
Poleg tega so bila izvedena obsežna posvetovanja z Evropsko komisijo. 

o zaposlovanje se je zaradi krize COVID-19 v splošnem upočasnilo, zlasti v obdobju od 
sredine marca do junija 2020. Zaradi tega se je proces še podaljšal, 

o 25. novembra 2020 je bila določena sestava predizbirne komisije za postopek izbire 
novega uradnika za temeljne pravice. 

Zamuda pri zaposlovanju opazovalcev spoštovanja temeljnih pravic pomeni resno tveganje za 
delovanje in ugled Agencije, kot je opisano v prejšnjih odstavkih. 

Opažanja o notranjih kontrolah 

3.30.12. V skladu z Uredbo (EU) 2019/1896 o evropski mejni in obalni straži bo 
ustanovljena stalna enota evropske mejne in obalne straže. Zaradi tega je bilo na sedežu 
Agencije 100 delovnih mest na ravni AD nadomeščenih s 100 delovnimi mesti na ravni AST z 
veljavnostjo od leta 2019. Frontex je 1. septembra 2020 prosil Evropsko komisijo (GD HOME) 
za dovoljenje, da 100 delovnih mest AST spremeni v delovna mesta na višji ravni (razred AD7 
ali višji) za stalno enoto in nove naloge v okviru novih pooblastil. V pričakovanju odgovora 

                                                             
194 WORKING DOCUMENT: Report on the fact-finding investigation on Frontex concerning 

alleged fundamental rights violations LIBE Committee on Civil Liberties, Justice and Home 
Affairs (Odbor Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve (LIBE)) z datumom 14. julij 2021. 
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Komisije je Frontex 9. septembra 2020 poslal 47 ponudb kandidatom za delovna mesta na višji 
ravni. Naslednji dan je Komisija Agenciji sporočila, da slednja nima pravne pristojnosti za 
spremembo delovnih mest. Frontex je moral 47 ponudb za delovna mesta nemudoma 
umakniti. To je Agencijo izpostavilo nepotrebnemu tveganju škodovanja ugledu in pravdnih 
postopkov. 

3.30.13. Za zagotovitev transparentnosti in uspešnosti sistema notranje kontrole 
agencije Frontex morajo uslužbenci, ki sodelujejo v finančnih delovnih postopkih, vse izjeme 
evidentirati v centralnem registru. V enem primeru je agencija Frontex spremenila določbe, s 
katerimi se ureja razpored plačil za pogodbo o storitvah zračnega nadzora. Sprememba je bila 
odobrena v pojasnilu o izjemi, vendar v času revizije Sodišča ni bila evidentirana v centralnem 
registru. 

Opažanja o upravljanju proračuna 

3.30.14. Prvotni proračun Agencije je znašal 460 milijonov EUR. Ta znesek je vključeval 
prispevek EU in prispevke195 štirih pridruženih schengenskih držav (Islandije, Lihtenštajna, 
Norveške in Švice). Med letom lahko Frontex prejme dodatna finančna sredstva za specifične 
programe in/ali ukrepe ter druge prihodke iz upravnega poslovanja. 

Prispevek EU je bil prvotno določen v višini 428 milijonov EUR. Ta znesek je bil iz proračunske 
vrstice 18 02 03 splošnega proračuna EU financiran na naslednji način: 412 milijonov EUR naj bi 
prišlo iz odobritev splošnega proračuna EU za leto 2020, 16 milijonov EUR pa iz realizacije 
proračuna Agencije v letu 2018. 

Prispevek pridruženih schengenskih držav je bil prvotno določen v višini 32 milijonov EUR. V 
sporazumih s pridruženimi schengenskimi državami je navedeno, da se prispevki izračunajo kot 
odstotek BDP (za Švico in Lihtenštajn) ali BND (za Islandijo in Norveško) posamezne pridružene 
schengenske države glede na BDP/BND vseh sodelujočih držav. Frontex je ob pripravi 

                                                             
195 Prispevki schengenskih držav so določeni z dogovoroma med Evropsko skupnostjo in 

schengenskimi državami, namreč: Dogovorom med Evropsko skupnostjo na eni strani ter 
Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn na drugi strani, o podrobnostih 
sodelovanja teh držav v Evropski agenciji za upravljanje in operativno sodelovanje na 
zunanjih mejah držav članic Evropske unije (UL L 243, 16.9.2010, str. 4) in Dogovorom med 
Evropsko skupnostjo ter Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o podrobnostih 
sodelovanja teh držav v Evropski agenciji za upravljanje operativnega sodelovanja na 
zunanjih mejah držav članic Evropske unije (UL L 188, 20.7.2007, str. 19). 
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prvotnega proračuna leta 2020 ugotovil, da bo skupni delež prispevkov pridruženih 
schengenskih držav kot delež njegovega proračuna znašal 7,43 %. 

Prvotni proračun Agencije je znašal 460 milijonov EUR. Sodišče je ugotovilo, da so prispevki 
pridruženih schengenskih držav pomenili le 6,91 % tega zneska. Glede na to je mogoče 
sklepati, da so prispevki pridruženih schengenskih držav določeni prenizko196. Prispevek Unije 
pa ni določen previsoko, saj bi bil ta znesek vključen v proračun ne glede na sodelovanje 
pridruženih schengenskih držav. 

 To je tudi dodaten pokazatelj, da so potrebne horizontalne smernice Evropske komisije 
organom EU o tem, kako dosledno izračunati prispevke držav, ki niso članice EU197. 

3.30.15. Pandemija COVID-19 je vplivala na delovanje Agencije in izvrševanje njenega 
proračuna v letu 2020. Frontex je svoj prvotni proračun z dvema spremembama proračuna 
zmanjšal za 95 milijonov EUR. Stopnja izvrševanja plačil v končnem proračunu je znašala 
55,9 %, kar je manj kot leta 2019 (69,2 %). Stopnja odobritev, prenesenih v proračunsko 
leto 2021, je znašala 44,1 %, v letu 2019 pa je bilo v leto 2020 prenesenih 30,8 % odobritev. To 
odraža splošno upočasnitev dejavnosti (kot so operacije vračanja) v letu 2020. V tem kontekstu 
so bile prenesene začasne proračunske obveznosti v višini 18,1 milijona EUR za pripravo 
napotitev na teren v letu 2021, ne da bi Agencija prevzela pravne obveznosti v roku, 
določenem v členu 75 finančne uredbe Agencije. 

3.30.16. Frontex je v primerjavi s prejšnjim letom spremenil tudi svojo predstavitev 
izvrševanja proračuna v končnem zaključnem računu za leto 2020: pri izračunu svojih 
kazalnikov smotrnosti zgoraj omenjenih zmanjšanj proračuna zdaj ne obravnava kot sprememb 
proračuna, temveč kot akta izvrševanja proračuna. Frontex je opravil to spremembo, četudi je 
v nasprotju z dvema sklepoma upravnega odbora. Poleg tega so zadevne spremembe 
proračuna usklajene s tremi proračunskimi prerazporeditvami, na podlagi katerih se je 
ustrezno zmanjšala proračunska vrstica EU 18 02 03. Eno od prerazporeditev je novembra 2020 
odobril proračunski organ, drugi dve prerazporeditvi pa je novembra oziroma decembra 2020 
odobrila Komisija. 

                                                             
196 Glej opombo 4.0.3. na strani 28 in Prilogo 5.0.1. na strani 32 končnega zaključnega računa 

Agencije za proračunsko leto 2020. 

197 Problem različnega tolmačenja pravnega okvira v zvezi s prispevki držav, ki niso članice EU, 
je poudarjen tudi v pregledu Sodišča št. 3/2021. Tam je zaključeno, da enotna samodejna 
formula za določanje prispevkov v proračun EU in agencij ali standardizirane metode za 
prilagoditev teh prispevkov niso določene. 
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3.30.17. S spremembo proračuna EU št. 1 za proračunsko leto 2020 se je financiranje 
EU za agencijo Frontex povečalo za 10 milijonov EUR. Spremembo je aprila 2020 odobril 
proračunski organ. Vendar to povečanje financiranja EU ni razvidno iz kontov proračuna 
agencije Frontex. To slabo vpliva na transparentnost: težje je ugotoviti, koliko sredstev EU je 
bilo agenciji Frontex danih na voljo v letu 2020 in kako se je ta znesek sčasoma spreminjal. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

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

Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2015 Obstaja neobravnavano tveganje dvojnega financiranja iz Sklada za notranjo varnost, ki ga upravlja 
Evropska komisija, in iz Agencije. se izvaja 

2015 

Države, ki sodelujejo v operacijah na mejah, prijavijo nastale stroške na podlagi obrazcev za povračilo 
stroškov. Sodišče je v Posebnem poročilu št. 12/2016 priporočilo, naj agencije zaradi preprečevanja 
takih neučinkovitosti, kadar koli je to upravičeno, uporabljajo poenostavljeno obračunavanje 
stroškov. 

zaključen – za razporeditev 
človeških virov 

se izvaja – za uvedbo težke 
tehnične opreme 

2016 
Stopnja prenosov je bila visoka. Sodelujoče države morajo zagotavljati natančnejše ocene stroškov in 
pravočasneje poročati o stroških. Agencija bi lahko razmislila o uvedbi diferenciranih proračunskih 
odobritev. 

se izvaja 

2017 Čeprav se je Agencija v svoje sedanje prostore preselila že leta 2014, še nima celovitega načrta 
neprekinjenega poslovanja, ki bi ga odobril upravni odbor. se izvaja 

2018/2019 Agencija je sodelujočim državam izplačala povračila brez potrebnih dokazil. zaključen 
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Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2018 Predhodna preverjanja so bila neuspešna. Agencija bi morala razvijati poenostavljene in 
transparentne sheme financiranja, ki zajemajo tudi stroške, povezane z opremo.  

zaključen –za predhodna 
preverjanja 

se izvaja – za poenostavitev 
stroškov, povezanih s težko 

tehnično opremo  

2018 Agencija bi morala sprejeti in začeti izvajati politiko o občutljivih delovnih mestih. se izvaja 

2018 Proračunski prenosi v leto 2019 in razveljavljeni prenosi v leto 2018 so bili visoki. Agencija bi si morala 
prizadevati za natančnejše ocene stroškov in proračunske napovedi. se izvaja 

2019 V enem primeru v zvezi z nepovratnimi sredstvi je bil zahtevek za povračilo predložen po izteku 
obdobja, določenega v sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev.  ni relevantno 

2018/2019 
Agencija ni dosegla zahtevane stopnje zasedenosti, določene v kadrovskem načrtu. Agencija naj 
izboljša smernice za člane izbirne komisije in natančneje preveri finančne pravice kandidatov pri 
izplačilu plače. 

se izvaja 
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Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2019 

Agencija je za eno plačilo za obnovitvena dela v zelo pozni fazi projekta spremenila pogodbene 
dogovore, da bi preprečila sprostitev obveznosti in razveljavitev proračunskih odobritev. Zaradi te 
spremembe poraba sredstev ne ustreza dejanskemu stanju operacije, sprememba pa bi lahko tudi 
vplivala na možnost spremljanja izvrševanja proračuna in dejavnosti Agencije. 

ni relevantno 
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Odgovor Agencije 
Opažanja o zakonitosti in pravilnosti transakcij 

3.30.9. Ocene držav članic ne morejo biti točne, ker so operacije/dejavnosti vračanja večinoma 
nepredvidljive. Da bi se zmanjšalo tveganje izgube morebitnih neporabljenih proračunskih 
sredstev, npr. pri preklicu C8, je vzpostavljen naslednji sistem: 
• agencija Frontex je sprva predvidela najnižji potrebni proračun na podlagi 
informacij, ki so jih zagotovile države članice, 
• države članice mesečno pošiljajo preglednice za spremljanje, ki prikazujejo 
aktualne dejansko krite stroške, 
• agencija Frontex na podlagi preglednic za spremljanje spremeni prvotno 
dodeljeni proračun, in sicer ga poveča/zmanjša. 
Ta sistem pomeni nekaj tveganja neskladnosti v primeru nenatančnih ali prepozno predloženih 
preglednic za spremljanje, vendar se je pokazalo, da zagotavlja veliko boljše upravljanje virov in 
veliko manj kritičen preklic sredstev. 
Izpolnjevanje obveznosti spremljanja, ki izhaja iz določb o nepovratnih sredstvih, je ključni 
element pri oceni stroškov držav članic. Agencija Frontex si še naprej prizadeva za izboljšanje 
mehanizmov spremljanja in pridobivanje natančnejših ocen, da bi ohranjala skladnost s 
proračunskimi pravili. 
 
3.30.10. Agencija Frontex je v celoti zavezana in tesno sodeluje z Evropskim varuhom človekovih 
pravic na področju temeljnih pravic ter z uradom OLAF in Evropskim parlamentom, tako da 
zagotavlja zahtevane informacije in dokumentacijo v zvezi z omenjenimi domnevnimi kršitvami 
temeljnih pravic. 

3.30.11. Agencija Frontex se popolnoma strinja z ugotovitvami in oceno tveganja, ki jo je 
predložilo Sodišče. 
Zaradi pandemije covida-19 in zunanjih dejavnikov, ki jih je navedlo Sodišče, ni bilo mogoče 
izpolniti naloge, tj. zaposliti 40 opazovalcev spoštovanja temeljnih pravic do decembra 2020. 
Vodstvo agencije Frontex nikakor ni moglo zmanjšati omenjene zamude pri zaposlovanju, ker 
nedvoumno ni imelo pooblastil za imenovanja (uredba EBCG vsa pooblastila organa za 
imenovanja podeljuje uradniku za temeljne pravice, ki je popolnoma neodvisen od vodstva 
agencije Frontex). 
Vendar je izvršni direktor 25. novembra 2019 in 10. junija 2020 sklenil dva zaporedna sporazuma 
z Agencijo za temeljne pravice z namenom:  
- prvič, začasnega uradnika agencije Frontex za temeljne pravice podpreti pri pripravah 
na zaposlitev 40 opazovalcev spoštovanja temeljnih pravic ter pripravi pravnega in 
operativnega okvira za njihovo napotitev na teren; in 
- drugič, uradniku agencije Frontex za temeljne pravice zagotoviti prehodno rešitev v 
obliki opazovalcev, ki jih zagotavlja Agencija za temeljne pravice in se plačujejo iz 
proračuna agencije Frontex ter jih neodvisno mobilizira uradnik agencije Frontex za 
temeljne pravice. 
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Uprava agencije Frontex je upravnemu odboru zagotavljala pomembno podporo z rednim 
poročanjem o tej temi vse leto 2020, izvršni direktor pa je zagotovil, da človeški viri kolikor 
mogoče podpirajo zaposlitev opazovalcev spoštovanja temeljnih pravic (po objavi prostih 
delovnih mest), da se postopki izvedejo v kar najkrajšem času. 
 
Opažanja o notranjih kontrolah 

3.30.12. Agencija Frontex ni sodelovala pri pogajanjih o kadrovskih potrebah med pripravo nove 
uredbe EBCG. Od novembra 2019 je agencija Frontex pisno navajala in s Komisijo poskušala 
razjasniti neskladje/zmanjšanje števila delovnih mest AD na svojem sedežu (veliko jih je bilo 
dejansko zasedenih ali v postopku zaposlitve) v kadrovskem načrtu za leto 2020 po sprejetju 
nove uredbe EBCG. Komisija je v svojem odgovoru maja 2020 omogočila nekaj prilagodljivosti, 
kar je agencija Frontex štela za znak razumevanja potrebe. Agencija Frontex je ponudbe za 
zaposlitev na delovnem mestu AD7 podaljšala v zadnjem mogočem trenutku, da so lahko 
novoimenovani sprejeli zaposlitev in se vključili v obvezno usposabljanje, predvideno sredi 
oktobra 2020. Agencija Frontex se je v celoti zavedala tveganja škodovanja ugledu, ki je bilo 
ovrednoteno glede na najpomembnejšo politično prednostno nalogo, namreč hitro zgraditi 
trdne temelje za novoustanovljeno stalno enoto. Tveganja sodnih postopkov so bila ublažena s 
hitrim nadaljnjim obveščanjem kandidatov, podprtim z ohranjanjem zadostnih prostih delovnih 
mest AD konec leta 2020. 

3.30.13. Zaradi človeške napake je bilo napačno izračunano število ur letenja (ob preverjanju 
računa je izvajalec predlagal, da se za obdelavo plačila število ur letenja spremeni s 100 na 50). 
Toda napaka je bila opažena, vnaprej plačane ure letenja pa so bile urejene s končnim plačilom, 
zato agencija Frontex ni plačala nobene ure letenja preveč. Dogodek je bil ustrezno evidentiran 
v dnevniku vprašanj/pridobljenih spoznanj oddelka za združene vire, odredbodajalec in njegov 
nadrejeni pa sta v skladu z veljavnim okvirom takoj pripravila in podpisala opombo o izjemi. 
Vendar je bila podpisana opomba ob začetku uvedbe dela na daljavo, ki jo je sprožila pandemija 
spregledana in ni bila posredovana Uradu za inšpekcijski pregled in nadzor za vpis v centralno 
evidenco. Neobstoj ustreznega vpisa se je uredil s podpisom opombe o neskladnosti. Od 
aprila 2020 se vpis izjem izvaja avtomatizirano in zapisuje v sistem za upravljanje dokumentov, 
da bi se v prihodnosti izognili podobnim dogodkom. 

Opažanja o upravljanju proračuna 

3.30.14. Agencija Frontex pozdravlja ugotovitev Sodišča, da so potrebne horizontalne smernice 
Komisije organom EU o tem, kako dosledno izračunati prispevke držav, ki niso članice EU. 
Agencija Frontex ostaja odprta za prilagoditev metode izračuna na podlagi prejetih smernic. 

Metoda, ki jo agencija Frontex uporablja za prispevke pridruženih schengenskih držav, ostaja 
dosledna od leta 2016. 

Sedanjo metodo je odobril upravni odbor in je v skladu z mnenjem Komisije. 

Po sedanji metodi se v skladu s sporazumi s pridruženimi schengenskimi državami njihovi 
prispevki izračunajo na podlagi BND/BDP posamezne države glede na skupni BND/BNP držav 
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plačnic. Potem ko se razmerje določi, se uporabi za prispevek EU (subvencija EU), ki se agenciji 
Frontex dodeli v posameznem letu. 

Odstotek prispevka pridruženih schengenskih držav v letu 2020 je ostal enak od predloga 
proračuna do začetnega proračuna – 7,43 % ali 31 795 000 EUR. Odstotek prispevka se spremeni 
na 6,49 %, samo če se prispevek pridruženih schengenskih držav izračuna glede na celotni 
proračun (ki že vsebuje njihov prispevek), medtem ko ostaja enak glede na subvencijo Komisije, 
kot prikazuje spodnja preglednica: 

 Subvencija 
Komisije Skupni proračun 

Sredstva 428 160 029,00 459 955 029,00 

Pridružene schengenske države, % 7,43 % 6,9 % 

Pridružene schengenske države, EUR 31 795 000,00 31 795 000,00 

 

3.30.15. Covid-19 in njegovi učinki so močno vplivali na izvrševanje proračuna in stopnjo plačil. 
Na dejavnosti upravljanja meja in vračanje nezakonitih migrantov so močno vplivali zaprtje 
zunanjih meja EU in omejitve potovanj po vsem svetu ter prekinitev letalskih povezav. Vendar 
je treba omeniti, da je agencija Frontex še vedno lahko porabila 99 % razpoložljivih sredstev. Ker 
pandemija dejavnosti ni le upočasnila, ampak so bile zaradi nje nekatere tudi prestavljene, je 
bilo treba obveznosti, ki bi bile prevzete prej v letu, izvesti pozneje, kar je vplivalo na stopnjo 
plačil. 

V skladu z ustanovno uredbo naj bi se stalna enota evropske mejne in obalne straže napotila s 
1. januarjem 2021. 
Zaradi tehničnih omejitev novega sistema za podporo napotitvi (OPERA Evo) odločitev o 
napotitvi (pravni dokument za napotitev stalne enote) ni mogoče izdati v decembru 2020 za 
operativno leto 2021; zato ni bilo mogoče odobriti do 500 posameznih misij, ki bi trajale od 
konca decembra 2020 do avgusta 2021. Začasna obveznost se je ustvarila konec leta 2020, da bi 
se pokrila napotitev stalne enote do 3. četrtletja 2021. Vsak mesec se po ocenah približno 
3 milijone EUR porabi za financiranje napotitve stalne enote kat. 1 in 2, zato se je 
18 milijonov EUR preneslo. 
Agencija Frontex si prizadeva zagotoviti, da se to ne bi ponovilo. 

3.30.16. Predstavitev računovodskih izkazov ni v nasprotju s sklepi upravnega odbora glede 
sprememb proračunov. Obravnavajo se kot transakcije izvrševanja proračuna, saj niso bili 
sprejeti po „enakem postopku”, kot je pojasnjeno v pravnem okviru (člen 34 sklepa upravnega 
odbora št. 19/2019 ter člen 115(9), (11) in (12) Uredbe (EU) 2019/1896). Zmanjšanje proračuna 
pomeni preklic proračunskih sredstev, upravni odbor pa ne potrebuje nobene druge potrditve 
za sprejemanje takih odločitev. 

Poleg tega preglednice v prilogi 5.0 k letnim računovodskim izkazom, „Proračun za tekoče leto”, 
prikazujejo izglasovani proračun, proračun, ki je bil preklican s sklepi upravnega odbora, in 
razpoložljive odobritve ali odobritve, ki so na voljo po teh dveh sklepih upravnega odbora. 
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3.30.17. Evropski parlament je 17. aprila 2020 sprejel resolucijo o stališču Sveta o predlogu 
spremembe proračuna Evropske unije št. 1/2020 za proračunsko leto 2020, na podlagi katere bi 
morala agencija Frontex prejeti dodatnih 10 milijonov EUR za podporo operacij vračanja iz 
Grčije. Znesek dejansko ni bil vknjižen v izkaze agencije Frontex. 

Zaradi izbruha covida-19 so bile številne operacije vračanja prekinjene, do sredine leta 2020 pa 
je agencija Frontex ugotovila, da za financiranje teh operacij ne bo potrebovala dodatne 
podpore. Zato je bila na podlagi sklepa upravnega odbora sprejeta odločitev (enako se sprejmejo 
tudi druge spremembe proračuna), da se odobreni znesek 10 milijonov EUR prenese v splošni 
proračun EU.  
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večletnega finančnega okvira –  
Evropa v svetu 
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Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) 

 

3.31. Evropska fundacija za 
usposabljanje (ETF) 

Uvod 

3.31.1. Evropska fundacija za usposabljanje (Fundacija ali ETF) s sedežem v Torinu je bila 
ustanovljena z Uredbo Sveta (EGS) št. 1360/90198 (prenovljena z Uredbo (ES) št. 1339/2008 
Evropskega parlamenta in Sveta199). Njena naloga je podpiranje reforme poklicnega 
usposabljanja v partnerskih državah Evropske unije. V okviru tega pomaga Evropski komisiji pri 
izvajanju različnih programov poklicnega usposabljanja. Na sliki 3.31.1 so predstavljeni ključni 
podatki o Fundaciji200. 

Tabela 3.31.1 – Ključni podatki o Fundaciji 

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

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

Vir: konsolidirani zaključni račun Evropske unije za proračunsko leto 2019 in končni zaključni račun 
Fundacije za proračunsko leto 2020; podatke o uslužbencih je zagotovila Fundacija. 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.31.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno 
preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Fundacije. 
To dopolnjujejo dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev, ter analiza informacij, ki jih je 
zagotovilo poslovodstvo Fundacije. 

                                                             
198 UL L 131, 23.5.1990, str. 1. 

199 UL L 354, 31.12.2008, str. 82. 

200 Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Fundacije je na voljo na njenem spletišču: 
www.etf.europa.eu. 

21

21

Proračun (v milijonih EUR)*

127

124

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2020

2019

http://www.etf.europa.eu/
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3.31.3. Za opis podlage za mnenje, odgovornosti poslovodstva in odgovornih za 
upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih 
transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 340 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Sodišče predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega revizorja 

Mnenje 
3.31.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Evropske fundacije za usposabljanje, ki ga sestavljajo računovodski 
izkazi201 in poročila o izvrševanju proračuna202 za proračunsko leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, ter 

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

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

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.31.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Fundacije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 
položaj na dan 31. decembra 2020 ter njen poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njeno finančno uredbo in računovodskimi pravili, 
ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

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

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

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

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

3.31.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

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

3.31.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

3.31.8. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja o notranjih kontrolah 

3.31.9. Fundacija ni upoštevala načela notranje kontrole 12, ki je del njenega okvira 
notranje kontrole in v skladu s katerim mora odstopanja od pravil in postopkov evidentirati v 
svojem registru izjem. Sodišče je pri reviziji odkrilo nekaj odstopanj od uveljavljenih postopkov, 
ki bi morala biti zabeležena (npr. elektronski podpisi za nekatere dokumente, za katere so bili 
potrebni tradicionalni podpisi). Vendar pa Fundacija izjem ni evidentirala v registru. To ogroža 
transparentnost in uspešnost sistemov notranje kontrole, ki jih Fundacija uporablja. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

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

Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2018 

Pri postopku za oddajo javnega naročila, povezanem s storitvami začasnih agencijskih delavcev, je 
Fundacija uporabila merila za oddajo javnega naročila, ki so zajemala predvsem nekonkurenčne 
cenovne elemente. Fundacija bi morala uporabljati merila, ki so osredotočena na konkurenčne 
cenovne elemente. 

neizveden 
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Odgovor Fundacije 
3.31.9. Fundacija se je seznanila s poročilom Sodišča. 
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večletnega finančnega okvira –  
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Agencija za oskrbo Euratom (ESA) 

 

3.32. Agencija za oskrbo Euratom (ESA) 

Uvod 

3.32.1. Agencija za oskrbo Euratom (Agencija ali ESA) s sedežem v Luxembourgu je bila 
ustanovljena leta 1958203. Prejšnji statut Agencije je bil nadomeščen s Sklepom Sveta 
2008/114/ES, Euratom204. Glavna naloga Agencije je, da uporabnikom v EU zagotavlja redno 
dobavo jedrskega materiala, zlasti jedrskih goriv, na podlagi skupne dobavne politike, ki temelji 
na načelu enakega dostopa do dobavnih virov. Na sliki 3.32.1 so predstavljeni ključni podatki o 
Agenciji205. 

Slika 3.32.1 – Ključni podatki o Agenciji 

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

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

Vir: zaključni račun Agencije za proračunsko leto 2019 in končni zaključni račun Agencije za proračunsko 
leto 2020; podatke o uslužbencih je zagotovila Agencija 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.32.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno 
preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Agencije. To 
dopolnjujejo dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev, ter analiza informacij, ki jih je 
zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

3.32.3. Za opis podlage za mnenje, odgovornosti poslovodstva in odgovornih za 
upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih 
transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 340 je sestavni del mnenja. 

                                                             
203 UL 27, 6.12.1958, str. 534/58. 

204 UL L 41, 15.2.2008, str. 15. 

205 Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: 
http://ec.europa.eu/euratom/index.html. 

0.3

0.4

Proračun (v milijonih EUR)*

17

16

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2020

2019

http://ec.europa.eu/euratom/index.html
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Izjava o zanesljivosti, ki jo Sodišče predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega revizorja 

Mnenje 
3.32.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Agencije za oskrbo Euratom, ki ga sestavljajo računovodski izkazi206 in 
poročila o izvrševanju proračuna207 za proračunsko leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, ter 

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

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

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.32.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 
položaj na dan 31. decembra 2020 ter njen poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njeno finančno uredbo in računovodskimi pravili, 
ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

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

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

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

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

3.32.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

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

3.32.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

3.32.8. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja o upravljanju proračuna 

3.32.9. Znesek prenesenih odobritev, za katere so bile prevzete obveznosti, za naslov II 
(upravni odhodki) je bil visok: znašal je 177 445 EUR ali 80 % odobritev Agencije za ta naslov. 
Deloma so bili razlog za prenose učinki pandemije COVID-19. Skoraj polovica (46 %) zneska, ki 
je bil prenesen iz leta 2020 v leto 2021, je bila namenjena za porabo za storitve IT, zagotovljene 
v letu 2021. To ogroža izvrševanje odobritev plačil za leto 2021, saj je bila stopnja razveljavitev 
v predhodnih letih visoka. 

Za te storitve bi morala uporabiti svoj proračun za leto 2021. Da bi Agencija upoštevala načelo 
enoletnosti, naj še dodatno izboljša svoje proračunsko načrtovanje in cikle izvrševanja. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

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

Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2018 Stopnja razveljavitev proračunskih odobritev, prenesenih iz leta 2017 v leto 2018, je bila visoka in je 
znašala 21 %, kar kaže na neutemeljene zaveze v prejšnjih letih. zaključen 
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Odgovor Agencije 
3.32.9. Projekt Noemi je naložba (355 000 EUR v obdobju 2019–2021) v aplikacijo IKT, ki bo 
Agenciji omogočila varno hranjenje in obdelavo občutljivih podatkov o pogodbah na področju 
jedrske energije. Projekt je odziv na večkratne zahteve organa za podelitev razrešnice po 
nadaljnji digitalizaciji, s katero bi zmanjšali birokracijo. 

Z obveznostjo iz decembra 2020 je bilo zagotovljeno nepretrgano delo ekipe pri izvajanju 
odobrenega projektnega načrta. 

Agencija se zaveda tveganj v zvezi z izvajanjem in bo proaktivno zagotovila spremljanje 
projekta do končnih rezultatov. 
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Urad Skupnosti za rastlinske sorte (CPVO) 

 

3.33. Urad Skupnosti za rastlinske sorte 
(CPVO) 

Uvod 

3.33.1. Urad Skupnosti za rastlinske sorte (Urad ali CPVO) s sedežem v Angersu je bil 
ustanovljen z Uredbo Sveta (ES) št. 2100/94208. Njegova glavna naloga je registriranje in 
preučevanje prijav za podelitev pravic industrijske lastnine za rastlinske sorte v Uniji, hkrati pa 
zagotavlja, da pristojni uradi v državah članicah izvajajo potrebno strokovno preskušanje. Na 
sliki 3.33.1 so predstavljeni ključni podatki o Uradu209. 

Slika 3.33.1 – Ključni podatki o Uradu 

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

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

Vir: konsolidirani zaključni račun Evropske unije za proračunsko leto 2019 in končni zaključni račun 
Urada za proračunsko leto 2020; podatke o uslužbencih je zagotovil Urad 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.33.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno 
preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Urada. To 
dopolnjujejo dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev, ter analiza informacij, ki jih je 
zagotovilo poslovodstvo Urada. 

3.33.3. Za opis podlage za mnenje, odgovornosti poslovodstva in odgovornih za 
upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih 
transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 340 je sestavni del mnenja. 

                                                             
208 UL L 227, 1.9.1994, str. 1. 

209 Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Urada je na voljo na njegovem spletišču: 
www.cpvo.europa.eu. 

19

20

Proračun (v milijonih EUR)*

51

48

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2020

2019

http://www.cpvo.europa.eu/
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Izjava o zanesljivosti, ki jo Sodišče predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega revizorja 

Mnenje 
3.33.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Urada Skupnosti za rastlinske sorte, ki ga sestavljajo računovodski 
izkazi210 in poročila o izvrševanju proračuna211 za proračunsko leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, ter 

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

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

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.33.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Urada za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni 
položaj na dan 31. decembra 2020 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo finančno uredbo in računovodskimi 
pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

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

3.33.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

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

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

211 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.33.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

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

Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2014 Čeprav je Urad začel delovati leta 1995, z državo članico gostiteljico še ni bil podpisan sporazum o 
sedežu. 

se izvaja 

(ni v pristojnosti Urada) 

2015 Stopnja neplačanih pristojbin je bila previsoka. zaključen 

2016 V ustanovni uredbi Urada se ne zahtevajo redne zunanje ocene smotrnosti. 
neizveden 

(ni v pristojnosti Urada) 

2017 Dokumentacija o postopkih javnega naročanja in dodelitve nepovratnih sredstev je bila v letu 2017 
neustrezna. zaključen 
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Odgovor Urada 
Urad se je seznanil s poročilom Sodišča. 
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3.34. Urad Evropske unije za 
intelektualno lastnino (EUIPO) 

Uvod 

3.34.1. Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (Urad ali EUIPO), ki se je do 
23. marca 2016 imenoval Urad za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT), je bil ustanovljen 
leta 1993. Njegova ustanovitvena uredba je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 
2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta212. Urad je pristojen za upravljanje blagovne 
znamke Unije in registriranega modela Skupnosti ter evropsko in mednarodno sodelovanje na 
področju intelektualne lastnine, pa tudi za Evropski opazovalni urad za kršitve pravic 
intelektualne lastnine. Na sliki 3.34.1 so predstavljeni ključni podatki o Uradu213. 

Slika 3.34.1 – Ključni podatki o Uradu 

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

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

Vir: konsolidirani zaključni račun Evropske unije za proračunsko leto 2019 in končni zaključni račun 
Urada za proračunsko leto 2020; podatke o uslužbencih je zagotovil Urad 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.34.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno 
preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Urada. To 
dopolnjujejo dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev, ter analiza informacij, ki jih je 
zagotovilo poslovodstvo Urada. 

                                                             
212 UL L 154, 16.6.2017, str. 1. 

213 Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Urada je na voljo na njegovem spletišču: 
www.euipo.europa.eu. 

477

465

Proračun (v milijonih EUR)*

1 092

1 093

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2020

2019

http://www.euipo.europa.eu/
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3.34.3. Za opis podlage za mnenje, odgovornosti poslovodstva in odgovornih za 
upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih 
transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 340 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Sodišče predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega revizorja 

Mnenje 
3.34.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Urada Evropske unije za intelektualno lastnino, ki ga sestavljajo 
računovodski izkazi214 in poročila o izvrševanju proračuna215 za proračunsko leto, ki 
se je končalo 31. decembra 2020, ter 

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

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

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.34.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Urada za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni 
položaj na dan 31. decembra 2020 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo finančno uredbo in računovodskimi 
pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

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

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

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

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

3.34.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

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

3.34.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

3.34.8. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja o zakonitosti in pravilnosti transakcij  

3.34.9. Sodišče je v svojem revizijskem poročilu za proračunsko leto 2018 ugotovilo, da 
je bil postopek javnega naročanja za čistilne storitve nepravilen. Zato so bila vsa nadaljnja 
plačila, izvršena na podlagi te okvirne pogodbe, nepravilna. S tem povezana plačila so v 
letu 2020 znašala 1 411 329,42 EUR. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

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

Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2018 

Urad je podpisal pogodbo za zagotavljanje storitev čiščenja s ponudnikom, ki je predložil nenavadno 
nizko ponudbo. Postopek za oddajo javnega naročila in s tem povezana plačila so nepravilna. Urad bi 
moral dosledno analizirati primere potencialno neobičajnih ponudb in tako zagotoviti skladnost s 
finančno uredbo in pošteno konkurenco. 

se izvaja 

(glej odstavek 3.34.9) 

2018 Urad je v praksi uporabil pogodbo za zagotavljanje svetovalnih storitev za posojanje uslužbencev in 
ne za zagotavljanje storitev. To pa ni storitev, ki bi jo lahko ponujalo svetovalno podjetje. zaključen 

2018 

Letni program dela in letno poročilo o dejavnostih ne vsebujeta informacij o številu uslužbencev z 
ekvivalentom polnega delovnega časa, ki jih zagotavljajo ponudniki storitev in ki opravljajo naloge, ki 
ne predstavljajo osrednje dejavnosti Urada, vendar so v to dejavnost vključene. S takimi 
informacijami bi se dodatno izboljšala transparentnost. 

ni relevantno  
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Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2019 

Urad je objavil razpis prostega delovnega mesta, da bi pripravil rezervni seznam projektnih 
specialistov v svojem oddelku za odnose s strankami. V razpisu za prosto delovno mesto sta bila 
določena dva različna profila kandidatov, ki naj bi se ocenila ločeno. Med izbirnim postopkom pa so 
se vsi kandidati ocenili glede na vsa izbirna merila, zaradi česar so imeli prednost kandidati z obema 
profiloma.  
Poleg tega je izbirna komisija v istem postopku namesto kandidata, ki ni sprejel vabila na razgovor, 
povabila drugega kandidata, ki ni dosegel vnaprej določenega najnižjega potrebnega števila točk. 
Ostalih 17 kandidatov je sicer dobilo vsaj enako število točk kot povabljeni kandidat, vendar izbirna 
komisija ni zagotovila dokumentirane utemeljitve, zakaj je kandidata, ki je bil že zaposlen na Uradu, 
povabila na razgovor.  
Izbirni postopek je bil zato nepravilen, saj so te slabosti spodkopavale načeli preglednosti in enake 
obravnave kandidatov. 

se izvaja 

2019 

Za tri revidirane izbirne postopke so morali člani izbirne komisije podpisati splošno izjavo o zaupnosti 
za sodelovanje v izbirnem postopku, v kateri je bila tudi izjava o nasprotju interesov. To izjavo so 
podpisali, preden je bil znan seznam kandidatov.  
V skladu z določbami kadrovskih predpisov mora vsak član komisije izjavo podpisati, ko so kandidati 
znani, v njej pa mora prijaviti morebitne poklicne ali osebne povezave s kandidati.  
V revidiranih postopkih zaposlovanja člani izbirne komisije niso prijavili svojih poklicnih povezav s 
kandidati. Te slabosti spodkopavajo načeli preglednosti in enake obravnave. 

zaključen 



 292 

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) 

 

Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2019 

Urad uslužbencem, ki delajo na področjih infrastrukture, plačuje dodatek za stalno pripravljenost 
doma.  
V skladu z načrtom neprekinjenega poslovanja Urada so uslužbenci lahko upravičeni do dodatka za 
stalno pripravljenost, kadar obstaja potrjena potreba po redni stalni pripravljenosti.  
Pri reviziji je bilo ugotovljeno, da načrt neprekinjenega poslovanja v predhodnih štirih letih ni bil nikoli 
aktiviran.  
Ker je aktivacija načrta neprekinjenega poslovanja zelo izjemna, Sodišče meni, da ni potrjene potrebe 
za izplačilo dodatka za stalno pripravljenost višjemu vodstvu Urada. To je v skladu s prakso v 
institucijah EU. Sedanja velikost ekipe Urada za stalno pripravljenost je prekomerna in ni v skladu z 
načelom dobrega finančnega poslovodenja.  
Poleg tega bi moral Urad izboljšati preglede, ki jih izvaja v zvezi s stalno pripravljenostjo, da bi 
preprečil nepravilna plačila. 

se izvaja 

2019 

Urad je marca 2014 obvestil Odbor za proračun, da se je začel pogajati za nakup zemljišča, s čimer naj 
bi izpolnil svoje prihodnje potrebe po prostorih. Odbor za proračun je novembra 2018 odobril nakup 
zemljišča za 4 700 000 EUR. Urad ni zagotovil nadaljnjih dokazov za utemeljitev dolgoročne potrebe 
po večjih prostorih. Urad ocenjuje, da se bo število njegovih uslužbencev do leta 2025 povečalo za 
približno 300. Trenutna prostorska zmogljivost Urada in možnost širitve na zemljišče, ki je že bilo v 
njegovi lasti pred nakupom novega zemljišča, bi omogočili namestitev 439 dodatnih uslužbencev.  
Sodišče ni prejelo dokazov o resnični potrebi po tem, da Urad to zemljišče kupi, zato meni, da nakup 
zemljišča ni bil produktivna uporaba proračunskega presežka Urada in da se je z njim nasprotovalo 
načelu dobrega finančnega poslovodenja. 

ni relevantno 
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Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2019 

Sodišče opozarja, da je v svojem mnenju št. 1/2019 o finančni uredbi Urada prišlo do zaključka, da se 
proračunski presežki Urada ne uporabljajo produktivno niti na ravni Urada niti na ravni Evropske unije 
ter da bi moral Urad skupaj z Evropsko komisijo preučiti npr. možnost uporabe proračunskih 
presežkov za financiranje finančnih instrumentov, s katerimi se podpirajo raziskovalne in inovacijske 
dejavnosti in rast evropskih podjetij.  

se izvaja 
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Odgovor Urada 
3.34.9. Ta odstavek se nanaša na opažanje v okviru letne revizije za leto 2018. Kot je navedeno 
v odgovoru Urada, vključenem v revizijsko poročilo za leto 2018, je Urad menil, da je 
odredbodajalec v okviru zadevnega postopka oddaje javnega naročila pravilno uporabil 
diskrecijsko pravico, ki mu jo podeljuje finančna uredba. Poleg tega naj bi bile storitve, na 
katere se nanaša opažanje, izredne narave in naj bi bile zato redko naročene. Urad je pri 
obravnavi ponudbe, ki se utegne zdeti neobičajno nizka, upošteval vse korake, ki jih predvideva 
finančna uredba. Zato se ne strinja z izjavo Sodišča, da je ponujanje storitve (ki je izjemna in se 
le redko uporablja) po znižani ceni nepoštena praksa in da daje nepošteno konkurenčno 
prednost pred drugimi konkurenti. Nenazadnje je treba opozoriti, da je namen pojma 
neobičajno nizke ponudbe predvsem zagotoviti, da lahko ponudnik opravi potrebne storitve 
med celotnim trajanjem pogodbe, kot to velja v obravnavanem primeru. Urad torej ni našel 
nobenih razlogov za predčasno prekinitev pogodbe, zato ta še vedno velja. Nov javni razpis naj 
bi bil objavljen leta 2021, saj se sedanja pogodba izteka. Urad je navedeno obrazložitev 
podrobno pojasnil organu, odgovornemu za razrešnico, izvršnemu direktorju pa je bila za 
leto 2018 podeljena razrešnica. 
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3.35. Enotni odbor za reševanje (SRB) 

Uvod 

3.35.1. Enotni odbor za reševanje (SRB ali Odbor) s sedežem v Bruslju je bil ustanovljen z 
Uredbo (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o enotnem mehanizmu za reševanje 
(uredba o enotnem mehanizmu za reševanje)216. Naloga Odbora je zagotoviti urejeno 
reševanje kreditnih institucij in nekaterih investicijskih podjetij (v nadaljnjem besedilu: kreditne 
institucije), ki propadajo ali bodo verjetno propadle, s čim manjšim učinkom na realni sektor in 
javne finance sodelujočih držav članic bančne unije. 

3.35.2. SRB je odgovoren za upravljanje enotnega sklada za reševanje, ki je bil 
ustanovljen z uredbo o enotnem mehanizmu za reševanje in ki je namenjen podpori temu 
mehanizmu. Enotni sklad za reševanje se bo postopno vzpostavljal v obdobju med letoma 2016 
in 2023 ter naj bi do 31. decembra 2023 dosegel ciljno raven v višini vsaj 1 % zneska kritih vlog 
vseh kreditnih institucij znotraj evropske bančne unije. 

3.35.3. SRB ima svoj proračun, ki ni del proračuna EU. Prispevki se zbirajo od kreditnih 
institucij, ki so ustanovljene v državah članicah, ki sodelujejo v bančni uniji. Na sliki 3.35.1 so 
predstavljeni ključni podatki o Odboru217. 

                                                             
216 UL L 225, 30.7.2014, str. 1. 

217 Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Odbora je na voljo na njegovem spletišču: 
srb.europa.eu. 

http://www.srb.europa.eu/
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Slika 3.35.1 – Ključni podatki o Odboru 

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

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

Vir: zaključni račun Odbora za proračunsko leto 2019 in končni zaključni račun Odbora za proračunsko 
leto 2020, podatki o uslužbencih, ki jih je zagotovil Odbor 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.35.4. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno 
preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Odbora. To 
dopolnjujejo dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev, ter analiza informacij, ki jih je 
zagotovilo poslovodstvo Odbora. 

3.35.5. Za opis podlage za mnenje, odgovornosti poslovodstva in odgovornih za 
upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih 
transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 340 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Sodišče predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega revizorja 

Mnenje 
3.35.6. Sodišče je revidiralo: 

29 443

37 988

Proračun (v milijonih EUR)*

372

397

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2020

2019

135

29 308

122

37 866

Del I (upravni proračun 
Odbora)

Del II (proračun sklada in 
rezerva)
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(a) zaključni račun Enotnega odbora za reševanje, ki ga sestavljajo računovodski izkazi218 
in poročila o izvrševanju proračuna219 za proračunsko leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, ter 

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

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

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.35.7. Po mnenju Sodišča zaključni račun Odbora za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni 
položaj na dan 31. decembra 2020 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo finančno uredbo in računovodskimi 
pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

Poudarjena zadeva  

3.35.8. Sodišče opozarja na pojasnilo št. 8.L h končnemu zaključnemu računu 
Odbora, v katerem so opisane upravne pritožbe ali sodni postopki v zvezi s prehodnimi 
prispevki med nekaterimi kreditnimi institucijami in nacionalnimi organi za reševanje ter 
Odborom in drugi sodni postopki proti Odboru na Splošnem sodišču in Sodišču Evropske 
unije. Ti niso bili zajeti v revizijo Sodišča. Njihov možni učinek na računovodske izkaze 
Odbora za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2020 (zlasti na pogojne 
obveznosti, rezervacije in obveznosti), je predmet posebne letne revizije, kot je določeno 
v členu 92(4) uredbe o enotnem mehanizmu za reševanje. 

3.35.9. Poleg tega Sodišče opozarja na pojasnilo št. 8.R k računovodskim izkazom v 
končnem zaključnem računu Odbora, v katerem je opisan učinek trenutne krize zaradi 
COVID-19 na portfelj naložb. 

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

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

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

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

3.35.10. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se 
je končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

Poudarjena zadeva  

3.35.11. Sodišče opozarja na pojasnilo št. 8.L h končnemu zaključnemu računu 
Odbora, v katerem so opisane upravne pritožbe ali sodni postopki v zvezi s prehodnimi 
prispevki med nekaterimi kreditnimi institucijami in nacionalnimi organi za reševanje ter 
Odborom in drugi sodni postopki proti Odboru na Splošnem sodišču in Sodišču Evropske 
unije. Ti niso bili zajeti v revizijo Sodišča. Njihov možni učinek na zakonitost in pravilnost 
prihodkov, povezanih z zaključnim računom, je predmet posebne letne revizije, kot je 
določeno v členu 92(4) uredbe o enotnem mehanizmu za reševanje. 

Druga zadeva  

3.35.12. Ne da bi bili zato vprašljivi zgoraj navedeni mnenji, Sodišče poudarja, da 
se predhodni prispevki izračunavajo na podlagi informacij, ki jih Odboru posredujejo 
kreditne institucije. Revizija prihodkov Odbora, ki jo je opravilo Sodišče, je temeljila na teh 
informacijah, vendar Sodišče ni preverjalo njihove zanesljivosti. V uredbi o enotnem 
mehanizmu za reševanje ni določen celovit in usklajen okvir kontrole za zagotovitev 
zanesljivosti informacij. Odbor pa vseeno opravlja preglede skladnosti in analitične 
preglede informacij ter nekatere naknadne preglede na ravni kreditnih institucij. Odbor ne 
sme objaviti podrobnosti o prispevkih, izračunanih na podlagi ocene tveganja, za vsako 
kreditno institucijo, saj so podrobnosti medsebojno povezane in vključujejo zaupne 
informacije o drugih kreditnih institucijah. To vpliva na transparentnost teh izračunov. 

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

3.35.13. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se 
je končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

3.35.14. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 
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Opažanja o notranjih kontrolah 

3.35.15. Leta 2018 je SRB podpisal sporazum o upravljanju naložb z eno od nacionalnih 
centralnih bank Eurosistema za zunanje izvajanje operativnih vidikov naložbenega procesa 
enotnega sklada za reševanje. Istega leta je z nacionalno centralno banko Eurosistema podpisal 
tudi skrbniški sporazum o varovanju sredstev, upravljanju likvidnosti ter nalogah usklajevanja 
in nadzora upravljanih sredstev. Na podlagi obeh sporazumom ima SRB pravico dostopa do 
evidenc in opravljanja obiskov na kraju samem. Vendar SRB ni izvedel ocene, ali ima ponudnik 
storitev vzpostavljene ustrezne in uspešne organizacijske in upravne ureditve za ublažitev 
morebitnega navzkrižja interesov, ki bi lahko nastalo zaradi prevzema vloge tako upravljavca 
naložb kot skrbnika. Ta opustitev izvedbe take ocene je v nasprotju z zahtevami okvira SRB za 
notranjo kontrolo220 in določbami o zunanjem izvajanju iz člena 16 Delegirane uredbe Komisije 
(EU) 2016/451 z dne 16. decembra 2016221. 

3.35.16. Na podlagi procesa SRB za upravljanje tveganj je mogoče le omejeno opravljati 
neodvisno spremljanje naložbenega portfelja enotnega sklada za reševanje. Prva omejitev je, 
da proces ni avtomatiziran. Druga omejitev je, da se v procesu opira na poročila in analize 
posamezne nacionalne centralne banke in enote SRB za trgovanje. Če bi bila orodja v procesu 
avtomatizirana in če bi se uporabljali neodvisni viri, bi se bolje spoštovale zahteve iz 
člena 28(4) finančne uredbe SRB o učinkovitih elementih notranje kontrole in načelo 7 okvira 
notranje kontrole glede ocene tveganja, v skladu s katero se zahteva, da SRB opredeli tveganja 
v zvezi z doseganjem svojih ciljev v celotni organizaciji ter da jih analizira in to analizo uporabi 
kot podlago za določitev, kako jih bo obvladoval. SRB trenutno razvija informacijsko orodje222, s 
katerim se bi povečale zmogljivosti odgovornega za upravljanje tveganj glede izračuna dodatne 
metrike tveganj in s katerim bi bilo izvajanje nalog avtomatizirano. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

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

                                                             
220 Sklep o sprejetju okvira SRB za notranjo kontrolo z dne 17. marca 2021: relevantna načela 

št. 7, 13 in 16.  

221 UL L 79, 30.3.2016, str. 2. 

222 SRB Investment Analysis and Database. 
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Priloga – Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let  

Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2019 Sodišče je ugotovilo, da v nasprotju s členom 8 poslovnika SRB povzetki poteka sej v okviru 
plenarnega zasedanja Odbora iz leta 2018 in leta 2019 niso podpisani. zaključen 
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Odgovor Odbora 
3.35.12. Letni predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje se izračunajo na podlagi 
informacij, ki jih Odboru posredujejo kreditne institucije in nekatera investicijska podjetja. 
Čeprav uredba o enotnem mehanizmu za reševanje ne omogoča celovitega in usklajenega okvira 
kontrole za zagotovitev zanesljivosti informacij, si enotni sklad za reševanje prizadeva, kolikor je 
le mogoče, to težavo odpraviti. Prejeti podatki se preverijo in primerjajo s podatki, ki so jih v 
prejšnjem letu posredovale institucije, kot tudi s podatki v podatkovni zbirki ECB. Na portalu za 
zbiranje podatkov se izvajajo validacijska pravila, od pomembnih institucij pa se zbirajo dodatna 
zagotovila v obliki poročila o dogovorjenih postopkih ali podpisanega obrazca. Če se ugotovijo 
odstopanja, se nanje opozori nacionalne organe za reševanje, ter se jih pozove, da zagotovijo 
ustrezna pojasnila, kar je v prejšnjih ciklih znatno izboljšalo kakovost podatkov. Odbor poleg tega 
ne sme objavljati podrobnosti o tistem delu izračuna predhodnih prispevkov, ki temelji na oceni 
tveganja, po kreditnih institucijah, saj so te medsebojno povezane in bi lahko objava teh 
podrobnosti privedla do razkritja zaupnih informacij o drugih institucijah. Ne glede na to je 
enotni sklad za reševanje nacionalnim organom za reševanje predstavil metodologijo za izračun 
in podrobnosti glede umerjanja, kar naj bi zagotovilo preglednost izračunov in sodelovanje. 
Poleg ukrepov za predhodno preverjanje podatkov, ki jih Enotni odbor za reševanje že izvaja, se 
naknadni pregledi izvajajo v obliki dokumentacijskih pregledov, da se zberejo dodatni dokazi o 
zanesljivosti podatkov. 

3.35.15. Enotni odbor za reševanje priznava, da je dober nadzor, vključno z morebitnim 
obiskom na kraju samem, pomemben. Enotni odbor za reševanje želi poudariti, da posebna 
narava ponudnika storitev omejuje tveganje navzkrižja interesov, in podpira odločitev 
Enotnega odbora za reševanje, da te storitve dodeli istemu javnemu subjektu. Zaščitni ukrepi 
so vključeni tudi v sporazume o naložbenem upravljanju in skrbništvu. Poleg tega se predložijo 
tudi dnevna poročila, ki zagotavljajo neodvisne preglede vrednotenja in skladnosti, ki jih 
izvajata naložbeni upravitelj in skrbnik. Izbran je bil še en naložbeni upravitelj, ki bo Enotnemu 
odboru za reševanje zagotovil zunanji vpogled v postopek usklajevanja, ki ga izvaja skrbnik. 
Kljub temu se Enotni odbor za reševanje strinja, da bi bila izvedba obiska na kraju samem, kot 
to dovoljuje podpisana pogodba, koristna za oceno pomembnosti preostalega tveganja 
navzkrižja interesov. Obisk na kraju samem bo načrtovan takoj, ko bodo to dopuščali sanitarni 
pogoji. Enotni odbor za reševanje poudarja, da je bil tak obisk na kraju samem načrtovan že 
leta 2020, vendar je bil preložen zaradi pandemije covida-19. 

3.35.16. Prva omejitev je priznana in se zmanjšuje z razvojem orodja IT (razvoj notranje 
podatkovne zbirke in povezanih avtomatiziranih poročil, zlasti za obvladovanje tveganja). V zvezi 
z drugo omejitvijo želi Enotni odbor za reševanje poudariti, da je v sedanji ureditvi dejstvo, da 
podatke zagotavljata naložbeni upravitelj in skrbnik, običajna poslovna praksa in ne preprečuje 
neodvisne ocene tveganj, zlasti ker ima Enotni odbor za reševanje dostop tudi do podatkov 
Bloomberg in Markit. Oceno tveganja opravi neodvisni upravljavec tveganja s polnim delovnim 
časom z ustreznimi pomožnimi ureditvami. Vključitev drugega naložbenega upravitelja bo še 
dodatno obogatila podatke, ki so na voljo upravljavcu tveganja. Poleg tega se trenutno uvaja 
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nova organizacijska struktura funkcije upravljavca tveganj, ki bo okrepila njegovo vlogo v 
enotnem skladu za reševanje.
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3.36. Prevajalski center za organe 
Evropske unije (CdT)  

Uvod 

3.36.1. Prevajalski center za organe Evropske unije (Center ali CdT) s sedežem v 
Luxembourgu je bil ustanovljen z Uredbo Sveta (ES) št. 2965/94223. Naloga Centra je vsem 
institucijam in organom Evropske unije zagotoviti prevajalske storitve, potrebne za opravljanje 
njihovih dejavnosti. Na sliki 3.36.1 so predstavljeni ključni podatki o Centru224. 

Slika 3.36.1 – Ključni podatki o Centru 

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

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

Vir: konsolidirani zaključni račun Evropske unije za proračunsko leto 2019 in končni zaključni račun 
Centra za proračunsko leto 2020; podatke o uslužbencih je zagotovil Center 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.36.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno 
preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Centra. To 
dopolnjujejo dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev, ter analiza informacij, ki jih je 
zagotovilo poslovodstvo Centra. 

3.36.3. Za opis podlage za mnenje, odgovornosti poslovodstva in odgovornih za 
upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih 
transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 340 je sestavni del mnenja. 

                                                             
223 UL L 314, 7.12.1994, str. 1. 

224 Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Centra je na voljo na njegovem spletišču: 
www.cdt.europa.eu. 

49

50

Proračun (v milijonih EUR)*

201

202

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2020

2019

http://www.cdt.europa.eu/
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Izjava o zanesljivosti, ki jo Sodišče predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega revizorja 

Mnenje 
3.36.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Prevajalskega centra za organe Evropske unije, ki ga sestavljajo 
računovodski izkazi225 in poročila o izvrševanju proračuna226 za proračunsko leto, ki 
se je končalo 31. decembra 2020, ter 

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

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

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.36.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Centra za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni 
položaj na dan 31. decembra 2020 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo finančno uredbo in računovodskimi 
pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

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

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

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

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

3.36.6. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

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

3.36.7. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

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

Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2016 
Leta 2016 se je znesek gotovine in kratkoročnih vlog Centra znižal na 34,2 milijona EUR (konec 
leta 2015: 38,3 milijona EUR), rezerve pa so znašale 31,1 milijona EUR (konec leta 2015: 
34 milijonov EUR). 

zaključen 

2017 Obstaja potreba po razjasnitvi prihodnjih nalog in poslovnega modela Centra. zaključen 

2019 Center v svojem končnem zaključnem računu ni ustrezno razkril učinka ukrepov zaradi COVID-19 na 
svoje sedanje in prihodnje dejavnosti. zaključen 

2019 
Center je podpisal pogodbe s podjetji IT za zagotavljanje storitev IT. Te pogodbe so bile oblikovane na 
način, ki bi lahko pomenil, da so bili začasni agencijski delavci Centru na voljo za opravljanje nalog, ki 
niso bile določene, namesto zagotavljanja jasno opredeljenih storitev ali proizvodov IT.  

ni relevantno 
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Odgovor Centra 
Center se je seznanil s poročilom Sodišča. 
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3.37. Izvajalska agencija za 
izobraževanje, avdiovizualno področje 
in kulturo (EACEA) 

Uvod 

3.37.1. Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (Agencija 
ali EACEA) s sedežem v Bruslju je bila ustanovljena z Izvedbenim sklepom Komisije 
2013/776/EU, s katerim je bil razveljavljen Sklep 2009/336/ES227. 

3.37.2. Izvedbeni sklep 2013/776/EU o EACEA je nadomestil novi Izvedbeni sklep 
Komisije228 (EU) 2021/173 o izvajalskih agencijah, ki se uporablja od 1. aprila 2021 do 
31. decembra 2028. EACEA se bo še naprej osredotočala na izobraževalne in ustvarjalne 
dejavnosti ter na projekte, povezane z državljani EU. Na sliki 3.37.1 so predstavljeni ključni 
podatki o Agenciji229. 

Slika 3.37.1 – Ključni podatki o Agenciji 

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

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

Vir: konsolidirani zaključni račun Evropske unije za proračunsko leto 2019 in končni zaključni račun 
Agencije za proračunsko leto 2020; podatke o uslužbencih je zagotovila Agencija 

                                                             
227 UL L 343, 19.12.2013, str. 46. 

228 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/173 z dne 12. februarja 2021 (UL L 50, 15.2.2021, str. 9). 

229 Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: 
www.eacea.europa.eu. 

56

56

Proračun (v milijonih EUR)*

429

432

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2020

2019

http://www.eacea.europa.eu/
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Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.37.3. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno 
preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Agencije. To 
dopolnjujejo dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev, ter analiza informacij, ki jih je 
zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

3.37.4. Za opis podlage za mnenje, odgovornosti poslovodstva in odgovornih za 
upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih 
transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 340 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Sodišče predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega revizorja 

Mnenje 
3.37.5. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in 
kulturo, ki ga sestavljajo računovodski izkazi230 in poročila o izvrševanju proračuna231 
za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2020, ter 

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

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

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.37.6. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 
položaj na dan 31. decembra 2020 ter njen poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njeno finančno uredbo in računovodskimi pravili, 

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

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

231 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

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

3.37.7. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

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

3.37.8. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

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

Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2019 Agencija v končnem zaključnem računu za proračunsko leto 2019 ni ustrezno razkrila učinka ukrepov 
v zvezi s COVID-19 na svoje poslovanje. ni relevantno 
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Odgovor Agencije 
Agencija se je seznanila s poročilom Sodišča. 
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3.38. Izvajalska agencija za mala in 
srednja podjetja (EASME) 

Uvod 

3.38.1. Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja (Agencija ali EASME) s sedežem v 
Bruslju je bila ustanovljena za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2024 z Izvedbenim 
sklepom Komisije 2013/771/EU232. V tesnem sodelovanju s sedmimi generalnimi direktorati 
Evropske komisije usklajuje ukrepe EU, povezane z MSP na področju raziskav in inovacij, 
konkurenčnosti, okolja in podnebnih ukrepov ter pomorskih zadev in ribištva. 

3.38.2. Na podlagi Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2021/173233, ki se uporablja od 
1. aprila 2021 do 31. decembra 2028, je bila kot naslednica agencije EASME ustanovljena 
Izvajalska agencija Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja (EISMEA). Na 
podlagi svojega portfelja bo EISMEA jasno osredotočena na inovacije in enotni trg. Pristojna bo 
za ustvarjanje močnih sinergij v podporo okrevanju evropskega gospodarstva, in sicer tako, da 
bo v eni agenciji združevala vse dejavnosti Evropskega sveta za inovacije ter programe, 
povezane z malimi in srednjimi podjetji. Na sliki 3.38.1 so predstavljeni ključni podatki o 
Agenciji234. 

Slika 3.38.1 – Ključni podatki o Agenciji 

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

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

Vir: konsolidirani zaključni račun Evropske unije za proračunsko leto 2019 in končni zaključni račun 
Agencije za proračunsko leto 2020; podatke o uslužbencih je zagotovila Agencija 

                                                             
232 UL L 341, 18.12.2013, str. 73. 

233 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/173 z dne 12. februarja 2021 (UL L 50, 15.2.2021, str. 9). 

234 Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: 
www.ec.europa.eu/easme/. 

52

54

Proračun (v milijonih EUR)*

472

485

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2020

2019

http://www.ec.europa.eu/easme/
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Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.38.3. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno 
preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Agencije. To 
dopolnjujejo dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev, ter analiza informacij, ki jih je 
zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

3.38.4. Za opis podlage za mnenje, odgovornosti poslovodstva in odgovornih za 
upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih 
transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 340 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Sodišče predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega revizorja 

Mnenje 
3.38.5. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja, ki ga sestavljajo 
računovodski izkazi235 in poročila o izvrševanju proračuna236 za proračunsko leto, ki 
se je končalo 31. decembra 2020, ter 

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

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

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.38.6. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 
položaj na dan 31. decembra 2020 ter njen poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njeno finančno uredbo in računovodskimi pravili, 

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

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

236 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

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

3.38.7. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

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

3.38.8. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

3.38.9. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja o notranjih kontrolah 

3.38.10. Evropska komisija je leta 2018 v imenu več kot 60 organov EU (vključno z 
EASME) podpisala okvirno pogodbo za pridobitev licenc za programsko opremo in opravljanje 
storitev IT. Izvajalec, ki deluje kot posrednik, ima pravico, da k cenam svojih dobaviteljev 
prišteje odstotni pribitek. EASME je leta 2020 na podlagi te okvirne pogodbe plačala nakup 
licence za programsko opremo in storitev vzdrževanja, ne da bi opravila notranje kontrole, s 
katerimi bi se prepričala, ali je izvajalec uporabil pravilne cene in zaračunal pravilne pribitke. To 
kaže na šibke predhodne notranje kontrole. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

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

Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2019 

EASME je podpisala pravno obveznost, ne da bi za to vzpostavila ustrezno proračunsko obveznost. 
Zato je plačilo v vrednosti 10 435 EUR, ki je bilo na podlagi te pogodbe izvršeno leta 2019, nepravilno. 
Ta primer neskladnosti ni bil evidentiran v registru izjem, Agencija pa ga ni nadalje spremljala. V 
podobnih okoliščinah je prišlo še do štirih takih primerov. Opis teh dodatnih napak pa je bil 
evidentiran v registru izjem. To vzbuja specifične pomisleke v zvezi s tveganjem nepravilnosti v 
upravljanju obveznosti Agencije. 

se izvaja 

2019 

Agencija je izvedla postopek zaposlovanja, v katerem eden od članov izbirne komisije ni bil uradno 
imenovan in ni podpisal izjave o zaupnosti ali odsotnosti navzkrižja interesov, čeprav se to zahteva v 
skladu s Kadrovskimi predpisi. Zato je bila Agencija izpostavljena tveganju, da potencialno nasprotje 
interesov ni bilo ugotovljeno. 

se izvaja 

2019 

EASME je zabeležila visoko stopnjo prenosov v naslednje leto. To kaže, da si Agencija prizadeva, da bi 
lahko poročala o stopnji izvrševanja proračuna, ki je kar se da blizu 100 %. Možno je tudi, da želi 
Agencija predhodno izvršiti obveznosti, ki se dejansko nanašajo na dejavnosti, ki bodo izvedene 
naslednje leto. Visoka stopnja razveljavitev proračunskih odobritev iz prejšnjih let prav tako kaže na 
to, da so bile proračunske potrebe za leto 2019 precenjene. To je v nasprotju s proračunskim načelom 
enoletnosti. Sodišče priporoča, naj Agencija dodatno izboljša svoje proračunsko načrtovanje in cikle 
izvajanja. 

zaključen 
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Odgovor Agencije 
3.38.10. Agencija se strinja z ugotovitvijo. Ponudba, ki jo je predložil izvajalec, ni vključevala 
razlike med prvotno ceno neodvisnega prodajalca programske opreme in izvajalčevim 
povišanjem. Predhodno preverjanje pravilnosti zaračunane cene in povišanja ni bilo 
dokumentirano. Kot popravljalni ukrep bo Agencija v postopek izdaje naročilnice vključila 
naslednjo točko: preverjanje pravilnosti cene izdelka (prvotna cena neodvisnega prodajalca 
programske opreme in povišanje). 
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3.39. Izvajalska agencija Evropskega 
raziskovalnega sveta (ERCEA) 

Uvod 

3.39.1. Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta (Agencija ali ERCEA) s 
sedežem v Bruslju je bila ustanovljena s Sklepom Komisije 2008/37/ES237. Agencija je bila 
ustanovljena za upravljanje posebnega programa „Zamisli” v okviru 7. okvirnega programa za 
raziskave za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2017. V skladu s Sklepom Sveta 
2013/743/EU238 je bil mandat Agencije podaljšan. 

3.39.2. Izvedbeni sklep 2013/779/EU o ERCEA je bil nadomeščen z novim Izvedbenim 
sklepom Komisije239 (EU) 2021/173 o izvajalskih agencijah, ki se uporablja od 1. aprila 2021 do 
31. decembra 2028. Tematsko se bo ERCEA še naprej osredotočala na izvajanje ukrepov 
Evropskega raziskovalnega sveta v okviru programa Obzorje Evropa. Na sliki 3.39.1 so 
predstavljeni ključni podatki o Agenciji240. 

Slika 3.39.1 – Ključni podatki o Agenciji 

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

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

Vir: konsolidirani zaključni račun Evropske unije za proračunsko leto 2019 in končni zaključni račun 
Agencije za proračunsko leto 2020; podatke o uslužbencih je zagotovila Agencija 

                                                             
237 UL L 9, 12.1.2008, str. 15. 

238 UL L 347, 20.12.2013, str. 965. 

239 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/173 z dne 12. februarja 2021 (UL L 50, 15.2.2021, str. 9). 

240 Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: 
www.ercea.europa.eu. 

54

55

Proračun (v milijonih EUR)*
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Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**
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http://www.ercea.europa.eu/
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Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.39.3. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno 
preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Agencije. To 
dopolnjujejo dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev, ter analiza informacij, ki jih je 
zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

3.39.4. Za opis podlage za mnenje, odgovornosti poslovodstva in odgovornih za 
upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih 
transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 340 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Sodišče predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega revizorja 

Mnenje 
3.39.5. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta, ki ga sestavljajo 
računovodski izkazi241 in poročila o izvrševanju proračuna242 za proračunsko leto, ki 
se je končalo 31. decembra 2020, ter 

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

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

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.39.6. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 
položaj na dan 31. decembra 2020 ter njen poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njeno finančno uredbo in računovodskimi pravili, 

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

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

242 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

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

3.39.7. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

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

3.39.8. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

3.39.9. Zaradi naslednjih opažanj mnenje Sodišča ni vprašljivo. 

Opažanja o zakonitosti in pravilnosti transakcij 

3.39.10. Agencija je julija 2019 začela postopek za oddajo javnega naročila za 
zagotavljanje avdiovizualnih storitev. Ocenjevalna komisija ni ustrezno ocenila merila kakovosti 
za eno od študij primera, saj izbrani ponudnik ni izpolnjeval zahteve glede snemanja na terenu 
v treh državah in njegova ponudba ne bi smela izpolnjevati najnižje ravni kakovosti. Načelo 
enakega obravnavanja vseh ponudb ni bilo spoštovano, zato je postopek nepravilen. 
Nepravilna so tudi s postopkom povezana plačila v višini 36 400 EUR, izvršena v letu 2020. 

Po zahtevi za pojasnilo enega od izvajalcev je ERCEA ponovno ocenila ponudbe, odpovedala 
okvirno pogodbo z izbranim ponudnikom in ponovno razvrstila ponudbe. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

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

Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2018 

Agencija uporablja pogodbe s podjetji IT za zagotavljanje storitev IT, ki jih opravljajo svetovalci na 
podlagi časa in sredstev v prostorih Agencije. Na podlagi posebnih in splošnih meril, določenih v 
belgijskem pravu glede izvajanja tovrstnih pogodb, Agencija ne bi smela določati nalog, dodeljenih 
uslužbencem ponudnikov storitev. Sodišče je ugotovilo, da bi lahko navodila za svetovalce za IT 
povzročila zmedo glede tega, kdo določa naloge, dodeljene uslužbencem ponudnikov storitev. 
Agencija bi morala zagotoviti, da se pri uporabi svetovalcev za IT spoštujejo vse pravne določbe EU in 
nacionalne pravne določbe. 

zaključen 

2018 

Razen zgoraj opisanih svetovalcev za IT je Agencija v letu 2018 uporabljala tudi 36 agencijskih 
delavcev v okviru okvirnih pogodb z eno agencijo za zagotavljanje začasnega dela. Vendar pa v 
zadevnih naročilnicah niso navedeni razlogi za uporabo agencijskih delavcev, kot se zahteva v skladu z 
belgijskim delovnim pravom. Glede na razlog je treba izpolnjevati različne zahteve v zvezi z 
odobritvijo in poročanjem. Agencija bi morala uporabljati naročilnice, ki vključujejo vse informacije, ki 
se zahtevajo skladno z zakonodajo. 

zaključen 
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Odgovor Agencije 
3.39.10. ERCEA se strinja, da je bil postopek neregularen, v smislu, da ni bil skladen s 
členoma 167(3) in 170(1) finančne uredbe, saj merilo za oddajo naročila ni bilo pravilno 
upoštevano. ERCEA je po odkritju napake storila vse, da bi ponovno vzpostavila načelo enakega 
obravnavanja. Plačila so bila izvedena v skladu s pravnimi obveznostmi, pri čemer se je ERCEA 
odločila, da bo nadaljevala izvajanje posameznih naročil, zato da ne bi bilo ogroženo 
pravočasno izvajanje komunikacijske strategije ERC. 
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3.40. Izvajalska agencija za inovacije in 
omrežja (INEA) 

Uvod 

3.40.1. Izvajalska agencija za inovacije in omrežja (Agencija ali INEA) s sedežem v Bruslju, 
ki je nadomestila in nasledila Izvajalsko agencijo za vseevropsko prometno omrežje, je bila 
ustanovljena s Sklepom Komisije 2013/801/EU243. Agencija je bila ustanovljena za obdobje od 
1. januarja 2014 do 31. decembra 2024 za upravljanje ukrepov EU v zvezi z Instrumentom za 
povezovanje Evrope, programom za financiranje raziskav in inovacij Obzorje 2020, 
vseevropskim prometnim omrežjem in programom Marco Polo.  

3.40.2. Na podlagi Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2021/173244, ki se uporablja od 
1. aprila 2021 do 31. decembra 2028, je bila kot naslednica agencije INEA ustanovljena 
Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA). CINEA bo v skladu s 
svojim portfeljem prvenstveno agencija za podnebje in okolje. Pristojna bo za program LIFE, 
sklad za inovacije, infrastrukturne dejavnosti v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope na 
področjih prometa in energetike, sklop 5 programa Obzorje Evropa, ki je povezan s 
podnebjem, energetiko in mobilnostjo, instrument za posojila v javnem sektorju v okviru 
mehanizma za pravični prehod ter Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo. Na 
sliki 3.40.1 so predstavljeni ključni podatki o Agenciji245. 

                                                             
243 UL L 352, 24.12.2013, str. 65. 

244 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/173 z dne 12. februarja 2021 (UL L 50, 15.2.2021, str. 9). 

245 Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Agencije je na voljo na njeni spletni strani: 
www.ec.europa.eu/inea. 

http://www.ec.europa.eu/inea
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Slika 3.40.1 – Ključni podatki o Agenciji 

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

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

Vir: konsolidirani zaključni račun Evropske unije za proračunsko leto 2019 in končni zaključni račun 
Agencije za proračunsko leto 2020; podatke o uslužbencih je zagotovila Agencija 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.40.3. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno 
preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Agencije. To 
dopolnjujejo dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev, ter analiza informacij, ki jih je 
zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

3.40.4. Za opis podlage za mnenje, odgovornosti poslovodstva in odgovornih za 
upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih 
transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 340 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Sodišče predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega revizorja 

Mnenje 
3.40.5. Sodišče je revidiralo: 

30

32

Proračun (v milijonih EUR)*

299

313

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2020

2019
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(a) zaključni račun Izvajalske agencije za inovacije in omrežja, ki ga sestavljajo 
računovodski izkazi246 in poročila o izvrševanju proračuna247 za proračunsko leto, ki 
se je končalo 31. decembra 2020, ter 

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

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

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.40.6. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 
položaj na dan 31. decembra 2020 ter njen poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njeno finančno uredbo in računovodskimi pravili, 
ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

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

3.40.7. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

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

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

247 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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Plačila 
Mnenje o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z zaključnim računom 

3.40.8. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 
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Odgovor Agencije 
Agencija se je seznanila s poročilom Sodišča. 
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3.41. Izvajalska agencija za raziskave 
(REA) 

Uvod 

3.41.1. Izvajalska agencija za raziskave (Agencija ali REA) s sedežem v Bruslju je bila 
ustanovljena s Sklepom Komisije 2008/46/ES248. Agencija je bila ustanovljena za upravljanje 
posebnih dejavnosti Unije na področju raziskav za omejeno obdobje od 1. januarja 2008 do 
31. decembra 2017. Evropska komisija je 15. junija 2009 uradno potrdila njeno upravno in 
operativno avtonomijo. Evropska komisija je 13. decembra 2013 z Izvedbenim sklepom 
2013/778/EU249 podaljšala trajanje Agencije do leta 2024 in nanjo prenesla tudi nekaj delov 
programa Obzorje 2020, novega okvirnega programa za raziskave in inovacije. 

3.41.2. Izvedbeni sklep 2013/778/EU o REA je bil nadomeščen z novim Izvedbenim 
sklepom Komisije250 (EU) 2021/173 o izvajalskih agencijah, ki se uporablja od 1. aprila 2021 do 
31. decembra 2028. REA se bo tematsko še naprej osredotočala na raziskovalne dejavnosti, ki 
se jim doda program ukrepov za spodbujanje kmetijstva. Na sliki 3.41.1 so predstavljeni ključni 
podatki o Agenciji251. 

Slika 3.41.1 – Ključni podatki o Agenciji 

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

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

Vir: konsolidirani zaključni račun Evropske unije za proračunsko leto 2019 in končni zaključni račun 
Agencije za proračunsko leto 2020; podatke o uslužbencih je zagotovila Agencija 

                                                             
248 UL L 11, 15.1.2008, str. 9. 

249 UL L 346, 20.12.2013, str. 54. 

250 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/173 z dne 12. februarja 2021 (UL L 50, 15.2.2021, str. 9). 

251 Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: 
www.ec.europa.eu/rea. 

82

87

Proračun (v milijonih EUR)*

753

781

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2020

2019

http://www.ec.europa.eu/rea/
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Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.41.3. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno 
preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Agencije. To 
dopolnjujejo dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev, ter analiza informacij, ki jih je 
zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

3.41.4. Za opis podlage za mnenje, odgovornosti poslovodstva in odgovornih za 
upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih 
transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 340 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Sodišče predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega revizorja 

Mnenje 
3.41.5. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Izvajalske agencije za raziskave, ki ga sestavljajo računovodski 
izkazi252 in poročila o izvrševanju proračuna253 za proračunsko leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, ter 

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

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

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.41.6. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 
položaj na dan 31. decembra 2020 ter njen poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njeno finančno uredbo in računovodskimi pravili, 

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

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

253 Poročila o izvrševanju proračuna zajemajo poročila, ki združujejo vse proračunske operacije, 
in pojasnila. 
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ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

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

3.41.7. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

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

3.41.8. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

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

Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2017 
Elektronsko javno naročanje: do konca leta 2017 je Agencija uvedla izdajo elektronskih računov za 
nekatere postopke, ni pa še imela priložnosti za izvedbo elektronske objave dokumentacije niti 
elektronske oddaje ponudb. 

se izvaja 
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Odgovor Agencije 
Agencija se je seznanila s poročilom Sodišča. 
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3.42. Izvajalska agencija za potrošnike, 
zdravje, kmetijstvo in hrano (Chafea) 

Uvod 

3.42.1. Med ustanovitvijo 1. januarja 2005 in zaprtjem 31. marca 2021 je imela Izvajalska 
agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (v nadaljnjem besedilu: Agencija ali Chafea) 
sedež v Luxembourgu. V skladu z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2021/173254 o izvajalskih 
agencijah so naloge agencije Chafea 1. aprila 2021 prevzele izvajalske agencije s sedežem v 
Bruslju in novoustanovljena Evropska izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo 
(HADEA). Na sliki 3.42.1 so predstavljeni ključni podatki o Agenciji255. 

Slika 3.42.1 – Ključni podatki o Agenciji 

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

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

Vir: konsolidirani zaključni račun Evropske unije za proračunsko leto 2019 in končni zaključni račun 
Agencije za proračunsko leto 2020; podatke o uslužbencih je zagotovila Agencija 

Informacije v podkrepitev izjave o zanesljivosti 

3.42.2. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, neposredno 
preizkušanje transakcij in oceno ključnih kontrol nadzornih in kontrolnih sistemov Agencije. To 
dopolnjujejo dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev, ter analiza informacij, ki jih je 
zagotovilo poslovodstvo Agencije. 

                                                             
254 Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/173 z dne 12. februarja 2021 (UL L 50, 15.2.2021, str. 9). 

255 Več informacij o pristojnostih in dejavnostih Agencije je na voljo na njenem spletišču: 
http://ec.europa.eu/chafea/. 

13

13

Proračun (v milijonih EUR)*

75

75

Število uslužbencev
(na dan 31. decembra)**

2020

2019

http://ec.europa.eu/chafea/
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3.42.3. Za opis podlage za mnenje, odgovornosti poslovodstva in odgovornih za 
upravljanje ter revizorjeve odgovornosti za revizijo zaključnega računa in z njim povezanih 
transakcij glej oddelek 3.1 poročila. Podpis na strani 340 je sestavni del mnenja. 

Izjava o zanesljivosti, ki jo Sodišče predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu – poročilo neodvisnega revizorja 

Mnenje 
3.42.4. Sodišče je revidiralo: 

(a) zaključni račun Izvajalske agencije za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano, ki ga 
sestavljajo računovodski izkazi256 in poročila o izvrševanju proračuna257 za 
proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2020, ter 

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

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

Zanesljivost zaključnega računa 

Mnenje o zanesljivosti zaključnega računa 

3.42.5. Po mnenju Sodišča zaključni račun Agencije za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njen finančni 
položaj na dan 31. decembra 2020 ter njen poslovni izid, denarne tokove in gibanje 
kapitala za tedaj končano leto v skladu z njeno finančno uredbo in računovodskimi pravili, 
ki jih je sprejel računovodja Komisije. Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih 
računovodskih standardih za javni sektor. 

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

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

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

3.42.6. Agencija Chafea je zdaj zaprta, njene naloge pa so bile prerazporejene na 
druge agencije. Ker pa so te agencije drugi konsolidirani subjekti EU, prerazporeditev ne 
vpliva na zneske sredstev in obveznosti v zaključnem računu za leto 2020. 

Zakonitost in pravilnost transakcij, povezanih z zaključnim 
računom 

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

3.42.7. Sodišče meni, da so prihodki, povezani z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakoniti in pravilni. 

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

3.42.8. Sodišče meni, da so plačila, povezana z zaključnim računom za leto, ki se je 
končalo 31. decembra 2020, v vseh pomembnih pogledih zakonita in pravilna. 

Spremljanje upoštevanja opažanj iz prejšnjih let 

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

Leto Opažanja Sodišča 

Ukrepi, sprejeti na podlagi 
opažanj Sodišča 

(zaključen / se izvaja / 
neizveden / ni relevantno) 

2017 Agencija objavlja razpise za prosta delovna mesta začasnih uslužbencev na svojem spletišču in 
družbenih medijih, ne pa tudi na spletišču Evropskega urada za izbor osebja (EPSO). ni relevantno258 

2019 

V skladu s sporočilom Komisiji C(2020)2880/1 z dne 29. aprila 2020 o prenosu nalog izvrševanja za 
programe EU za obdobje 2021–2027 na izvajalske agencije bodo naloge agencije Chafea prenesene 
na druge agencije EU, ki so vključene v konsolidacijo. V času revizije za proračunsko leto 2019 
pogojnih obveznosti, ki izhajajo iz tega prenosa, ni bilo mogoče zanesljivo oceniti. 

se izvaja 

2019 
Stopnja razveljavitev proračunskih odobritev, prenesenih iz leta 2018 v leto 2019, je bila visoka in je 
znašala 20 %, kar kaže na neupravičeno prevzete obveznosti v prejšnjem letu. Agencija bi morala 
proračunske odobritve prenašati v naslednje leto le, če je to utemeljeno. 

ni relevantno 

                                                             
258 Agencija od 1. aprila 2021 ne obstaja več. 
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Odgovor Agencije 
Agencija se je seznanila s poročilom Sodišča. 
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To poročilo je sprejel senat IV, ki ga vodi Mihails KOZLOVS, član Evropskega računskega 
sodišča, v Luxembourgu na zasedanju 21. septembra 2021. 

Za Evropsko računsko sodišče 

Klaus-Heiner LEHNE 
predsednik 
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Programska oprema ali dokumenti, za katere veljajo pravice industrijske lastnine, kot so patenti, 
blagovne znamke, registrirani modeli, logotipi in imena, niso vključeno v politiko Sodišča glede 
ponovne uporabe in zanje nimate licence. 

Na spletiščih institucij Evropske unije znotraj domene europa.eu so povezave do spletišč tretjih 
oseb. Ker Sodišče na ta spletišča ne more vplivati, vas poziva, da preberete njihove dokumente o 
politiki glede varstva osebnih podatkov in avtorskih pravic. 

Uporaba logotipa Evropskega računskega sodišča  

Logotip Sodišča se ne sme uporabiti brez njegove predhodne privolitve. 

https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/Transparency-portal-home.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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