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Revizorji pravijo, da so institucije EU na 
splošno dobro poskrbele za obravnavanje 
neetičnega ravnanja, vendar bi bilo treba 
pravila še izboljšati 
V skladu z ugotovitvami v novem poročilu Evropskega računskega sodišča so Evropski 
parlament, Svet in Komisija na splošno vzpostavili ustrezne etične okvire. Vendar so revizorji 
odkrili nekatera področja, na katerih bi bilo mogoče pokritost, specifičnost, jasnost in stopnjo 
usmerjanja izboljšati in uskladiti, odkrili pa so tudi primere najboljše prakse. Poleg tega bi bilo 
treba po besedah revizorjev izboljšati to, kako dobro uslužbenci poznajo etični okvir in kulturo 
ter kako ju dojemajo. 

Namen etičnih okvirov je pomagati zagotoviti, da se neetično vedenje prepreči, ugotovi in 
ustrezno obravnava. V institucijah EU se določbe o etiki uporabljajo tako za uslužbence kot tudi 
za izvoljene ali imenovane člane, kot so poslanci Evropskega parlamenta ali komisarji. Nanašajo 
se na politike glede daril in pogostitev, zunanjih dejavnosti ali nalog, nasprotja interesov, 
dejavnosti po prenehanju zaposlitve ali mandata v instituciji EU, nadlegovanja in prijavljanja 
nepravilnosti. 

Revizorji so ocenili, ali so etični okviri Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije dobro 
uveljavljeni. Zlasti so preučili njihove pravne etične zahteve in postopke za njihovo izvrševanje. 
Opravili so tudi anketo, da bi ocenili, kako dobro jih uslužbenci poznajo. Revizorji pa niso 
pregledali izvajanja etičnih okvirov. 

„Vsako neetično vedenje članov ali poslancev ali uslužbencev institucij EU – pa čeprav samo 
domnevno – pritegne velik interes javnosti in zmanjša zaupanje v EU,“ je povedal Mihails Kozlovs, 
član Evropskega računskega sodišča, pristojen za poročilo. „Revizija Sodišča bo institucijam EU 
pomagala še dodatno izboljšati njihove etične okvire in čim bolj zmanjšati tveganje neetičnega 
vedenja.“ 

https://www.eca.europa.eu/
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Revizorji priznavajo, da so v vseh treh institucijah uvedeni bistveni elementi etičnih okvirov. Te 
institucije so uvedle politike, s katerimi izpolnjujejo glavne zahteve, njihovi etični okviri pa so 
ustrezno podprti z mehanizmi za preiskave in sankcije.  

Revizorji so hkrati odkrili tudi nekatera področja, na katerih so potrebne izboljšave. Ugotavljajo 
na primer, da postopki za preverjanje izjav uslužbencev in članov ali poslancev niso dovolj 
formalizirani. Poleg tega etični okvir, povezan z nasprotjem interesov, temelji predvsem na 
lastnih izjavah, ne zajema pa ustreznih smernic in standardiziranih postopkov za preverjanje 
točnosti, zanesljivosti ali popolnosti takšnih izjav.  

Revizorji so poleg tega odkrili področja, na katerih so možne uskladitve in večja izmenjava 
najboljših praks. Na primer, najvišja vrednost daril, ki jih uslužbenci lahko sprejmejo brez 
predhodnega dovoljenja, se med institucijami EU razlikuje, čeprav za uslužbence teh institucij 
veljajo enaka pravila o zaposlovanju. Poleg tega Svet še vedno nima skupnega etičnega okvira za 
urejanje dela predstavnikov držav članic.  

Revizorji so opravili tudi anketo, da bi pridobili vpogled v etično kulturo uslužbencev EU. Rezultati 
kažejo mešano sliko tega, kako dobro uslužbenci poznajo etične zadeve in kako jih dojemajo. 
Večina uslužbencev meni, da lahko prepoznajo neetično vedenje, ko ga opazijo, čeprav jih je le 
manjši del opravil usposabljanje o etiki. Anketa pa je pokazala tudi, da nekateri uslužbenci 
oklevajo pri prijavljanju neetičnega ravnanja. 

Za boljšo obravnavo opredeljenih izzivov so revizorji izdali več priporočil. Institucije EU naj zlasti:  
• dodatno izboljšajo svoje etične okvire, 
• sodelujejo za uskladitev elementov svojih etičnih okvirov in si še naprej prizadevajo za 

izmenjavo dobre prakse ter 
• izboljšajo to, kako dobro uslužbenci poznajo etični okvir in kulturo institucij EU ter kako ju 

dojemajo. 
 

 
Pojasnila za urednike 

S pravnimi etičnimi zahtevami se v institucijah EU obravnavajo številna ključna vprašanja, kot so 
različne oblike nasprotja interesov (vključno s tistimi, ki se nanašajo na zaposlovanje in dejavnosti 
po prenehanju zaposlitve, darila in pogostitve, zunanje dejavnosti in zaposlitev zakonca), 
preglednost, boj proti nadlegovanju in mehanizmi za izvrševanje.  

Posebno poročilo št. 13/2019 – Etične okvire revidiranih institucij EU bi bilo mogoče še izboljšati – 
je na voljo na spletišču Sodišča (eca.europa.eu) v 23 jezikih EU. 
Evropsko računsko sodišče svoja posebna poročila predstavlja Evropskemu parlamentu in Svetu 
EU ter drugim zainteresiranim stranem, kot so nacionalni parlamenti, deležniki v gospodarstvu in 
predstavniki civilne družbe. Velika večina priporočil Sodišča se izvede. 
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