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POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za 
proračunski nadzor kot pristojni odbor, naj v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. je zelo zaskrbljen, ker je kljub svoji oceni, da so z letnimi izkazi povezane transakcije 
akademije zakonite in pravilne, Računsko sodišče opozorilo na izjeme, in sicer na 
nepravilnost nekaterih postopkov javnih naročil: v štirih primerih je akademija kupila 
blago in storitve brez pogodbe ali razpisnega postopka v višini 344.111 EUR, v enem 
primeru pa je postopek vodil uslužbenec, ki ni bil usposobljen za izvajanje javnih naročil, 
zato niso bili opredeljeni pogoji za naročilo, uslužbenec ni zahteval ali prejel nobene 
finančne ponudbe, prav tako ni bila izvedena finančna ocena (skupni znesek 11.000 
EUR); priznava, da v svojih odgovorih akademija navaja, da je zoper nekdanjega 
direktorja sprožila nalog za izterjavo;

2. obžaluje, da Komisija ni nikoli prejela revidirane finančne uredbe akademije, ki torej ni 
nikoli začela veljati, zaradi česar so bile pogodbe o zaposlitvi z nekaterimi svetovalci in 
strokovnjaki nezakonite;

3. je seznanjen, da v nekaterih primerih ni bilo izvedene nobene preiskave, kot na primer pri 
neprimerno izvedenih postopkih javnih naročil, pri katerih so bile pogodbe o zaposlitvi 
nezakonite;

4. poziva k izboljšanju proračunskega načrtovanja, ki mora biti v celoti izvedeno in 
zaključeno do konca leta 2011, slediti pa mu morajo dodatni ukrepi, da bodo novi 
postopki lahko začeli čim prej veljati; 

5. je seznanjen, da je bil zaostanek pri neobdelanih računih s konca leta 2009 v celoti 
analiziran in rešen ter da zaostanka ni več, prav tako pa ni bilo finančne izgube;

6. obžaluje, da je pogodba o zaposlitvi, ki je bila napačno izvedena, še vedno veljavna; 
poziva akademijo, naj nemudoma popravi nepravilnosti;

7. obžaluje primere, ko so bila sredstva uporabljena za financiranje zasebnih stroškov; je 
seznanjen, da je bila izvedena zunanja revizija, in poziva k čim prejšnjem zaključku 
procesa izterjatve teh stroškov;

8. čeprav ima akademija novo vodstvo, opaža, da so bile v preteklosti storjene napake, ki še 
niso bile popravljene; je seznanjen z izboljšanjem, ki ga dosega novo vodstvo akademije, 
in s pripombami Komisije, da je akademija v letu 2010 precej izboljšala svoje izvrševanje 
proračuna;

9. je seznanjen z odgovorom akademije, da bo zagotovo sprejela potrebne ukrepe v skladu z 
zadevnimi uredbami, če bo po interni preiskavi sklenjeno, da se lahko določi osebna 
odgovornost;

10. meni, da se glede na veliko število nedoslednosti in napak v letu 2009 ne more podeliti 
razrešnice za leto 2009;
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11. ugotavlja, da bi morala razrešnica za izvrševanje proračuna akademije temeljiti tudi na 
njeni uspešnosti poslovanja med letom.


