
 

 

Evropski parlament 
2014-2019  

 

SPREJETA BESEDILA 
 

P8_TA(2015)0371 

Razrešnica za leto 2013: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)  

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 27. oktobra 2015 o razrešnici glede izvrševanja 

proračuna Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2013 

(2014/2125(DEC)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega inštituta za inovacije in 

tehnologijo za proračunsko leto 2013, 

– ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega inštituta 

za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2013 z odgovori inštituta1, 

– ob upoštevanju izjave o zanesljivosti2 računovodskih izkazov ter zakonitosti in 

pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s 

členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče, 

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice 

Evropskemu inštitutu za inovacije in tehnologijo glede izvrševanja proračuna za 

proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015), 

– ob upoštevanju svojega sklepa z dne 29. aprila 20153 o odlogu sklepa o podelitvi 

razrešnice za proračunsko leto 2013, kot tudi odgovorov direktorja Evropskega inštituta 

za inovacije in tehnologijo, 

– ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o 

finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti4, 

– ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, 

                                                 
1  UL C 442, 10.12.2014, str. 184. 
2  UL C 442, 10.12.2014, str. 184. 
3  UL L 255, 30.9.2015, str. 409. 
4  UL L 248, 16.9.2002, str. 1. 



 

 

in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/20021, zlasti člena 208, 

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 294/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

11. marca 2008 o ustanovitvi Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo2, zlasti 

člena 21, 

– ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 

o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) 

št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti3, 

– ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 

2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) 

št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta4, zlasti člena 108, 

– ob upoštevanju člena 94 Poslovnika in Priloge V k Poslovniku, 

– ob upoštevanju drugega poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0282/2015), 

1. podeli razrešnico direktorju Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo glede 

izvrševanja proračuna inštituta za proračunsko leto 2013; 

2. navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji; 

3. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje 

direktorju Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo, Svetu, Komisiji in 

Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L). 

                                                 
1  UL L 298, 26.10.2012, str. 1. 
2  UL L 97, 9.4.2008, str. 1. 
3  UL L 357, 31.12.2002, str. 72. 
4  UL L 328, 7.12.2013, str. 42. 



 

 

2. Sklep Evropskega parlamenta z dne 27. oktobra 2015 o zaključnem računu 

Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2013 

(2014/2125(DEC)) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega inštituta za inovacije in 

tehnologijo za proračunsko leto 2013, 

– ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega inštituta 

za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2013 z odgovori inštituta1, 

– ob upoštevanju izjave o zanesljivosti2 računovodskih izkazov ter zakonitosti in 

pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2013 v skladu s 

členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče, 

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 17. februarja 2015 o podelitvi razrešnice 

Evropskemu inštitutu za inovacije in tehnologijo glede izvrševanja proračuna za 

proračunsko leto 2013 (05304/2015 – C8-0054/2015), 

– ob upoštevanju svojega sklepa z dne 29. aprila 20153 o odlogu sklepa o podelitvi 

razrešnice za proračunsko leto 2013, kot tudi odgovorov direktorja Evropskega inštituta 

za inovacije in tehnologijo, 

– ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o 

finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti4, 

– ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, 

in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/20025, zlasti člena 208, 

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 294/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

11. marca 2008 o ustanovitvi Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo6, zlasti 

člena 21, 

– ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 

o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) 

št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti7, 

– ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 

2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) 

                                                 
1  UL C 442, 10.12.2014, str. 184. 
2  UL C 442, 10.12.2014, str. 184. 
3  UL L 255, 30.9.2015, str. 409. 
4  UL L 248, 16.9.2002, str. 1. 
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6  UL L 97, 9.4.2008, str. 1. 
7  UL L 357, 31.12.2002, str. 72. 



 

 

št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta1, zlasti člena 108, 

– ob upoštevanju člena 94 Poslovnika in Priloge V k Poslovniku, 

– ob upoštevanju drugega poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0282/2015), 

1. odobri zaključni račun Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko 

leto 2013; 

2. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorju Evropskega inštituta za 

inovacije in tehnologijo, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za njegovo 

objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L). 

                                                 
1  UL L 328, 7.12.2013, str. 42. 



 

 

3. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. oktobra 2015 s pripombami, ki so del 

sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za inovacije in 

tehnologijo za proračunsko leto 2013 (2014/2125(DEC)) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za 

inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2013, 

– ob upoštevanju člena 94 Poslovnika in Priloge V k Poslovniku, 

– ob upoštevanju drugega poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0282/2015), 

Pripombe o zakonitosti in pravilnosti transakcij 

1. opozarja, da je Računsko sodišče v svojem poročilu o letnih računovodskih izkazih 

Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: inštitut) za 

proračunsko leto 2013 že drugo leto zapored ugotovilo, da ni nobenega razumnega 

zagotovila o zakonitosti in pravilnosti transakcij, povezanih z nepovratnimi sredstvi; 

ugotavlja, da je bila po mnenju Računskega sodišča kakovost potrdil nezanesljiva, saj so 

jih izdala neodvisna revizorska podjetja, ki so jih najeli upravičenci do nepovratnih 

sredstev, in zajemajo približno 87 % odhodkov za nepovratna sredstva; poleg tega 

opozarja, da je inštitut, da bi odpravil pomanjkljivosti v zvezi s kakovostjo revizijskih 

potrdil, izboljšal navodila revizorjem, ki izdajajo potrdila, ter junija 2013 posredoval 

posodobljena navodila skupnostim znanja in inovacij, ki so prejemnice nepovratnih 

sredstev inštituta; 

2. je seznanjen s trditvijo inštituta, da se je zaradi boljših navodil izboljšala kakovost 

revizijskih potrdil, prejetih v zvezi s transakcijami nepovratnih sredstev iz leta 2013, za 

katera so bila končna plačila opravljena v letu 2014; 

3. priznava, da inštitut od sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev iz leta 2014 

uporablja isto metodologijo za potrdila kot vsi drugi programi v okvirnem programu 

Obzorje 2020; ugotavlja, da je uporaba natančnejše in skladnejše metodologije 

certificiranja še povečala zagotovila, pridobljena v okviru predhodnih preverjanj; 

4. opozarja, da je inštitut uvedel dodatna naknadna preverjanja za transakcije nepovratnih 

sredstev kot dodatno raven zagotovila o zakonitosti in pravilnosti transakcij nepovratnih 

sredstev; priznava, da je inštitut izvedel revizije „na kraju samem“, ki zajemajo 

približno 40 % nepovratnih sredstev, izplačanih na podlagi sporazumov o dodelitvi 

nepovratnih sredstev iz leta 2013; ugotavlja, da so te revizije privedle do izterjave v 

višini 263 239 EUR od skupnega revidiranega zneska v višini 29 163 272 EUR; 

priznava, da je ugotovljena stopnja napake v revidiranem vzorcu 0,90 %, stopnja 

preostale napake pa 0,69 %, ki je pod pragom pomembnosti 2 %; ugotavlja, da 

Računsko sodišče v svojih predhodnih opažanjih za proračunsko leto 2014 ni podalo 

pripomb ali ugotovitev, ki bi zadevale predhodno ali naknadno preverjanje; 

5. je seznanjen s trditvami inštituta, da je leta 2013, po tem ko je Računsko sodišče odkrilo 

napake, izboljšal svoje postopke za oddajo javnih naročil in sprejel proaktiven pristop; 

zlasti ugotavlja, da je inštitut razveljavil okvirni pogodbi, sklenjeni leta 2010 in 2012, 

pri katerih je bilo ugotovljeno, da je bila uporaba postopka s pogajanji nepravilna; poleg 

tega ugotavlja, da je inštitut opravil revizijo svojih notranjih postopkov, tokov in 



 

 

predlog, da bi jih popolnoma uskladili z ustreznimi pravili o javnih naročilih, s 

posebnim poudarkom na premišljenem načrtovanju in oceni potreb; ugotavlja, da je 

inštitut leta 2015 zaposlil dodatnega uradnika za javna naročila in izvedel vrsto 

usposabljanj za oddajo naročil za svoje osebje; 

6. priznava, da je po posvetovalni nalogi, ki jo je opravila skupina za notranjo revizijo 

inštituta, inštitut izvedel naslednje ukrepe: 

– oblikovanje priročnika za javna naročila, ki vključuje kontrolne sezname za 

različne postopke javnih naročil in posebne pogodbe na podlagi okvirnih 

pogodb; 

– zahteva, da funkcija javnih naročil preveri vse zahtevke za storitve, preden 

zahteva ponudbo, s čimer se zagotovi dodatna raven nadzora; 

– zagotavljanje, da so člani osebja zadostno usposobljeni s ciljno usmerjenimi 

usposabljanji; 

– pojasnitev funkcije javnih naročil, operativne funkcije in funkcije upravljanja 

pogodb ter uvajanje izboljšanih kontrolnih seznamov in spremnih listov; 

– dokumentiranje postopkov javnih naročil v enem samem in praktično 

uporabnem repozitoriju, ki je sorazmeren velikosti inštituta; 

7. je seznanjen s trditvijo inštituta, da pri javnih naročilih za leto 2014 ni bilo odkritih 

napak; ugotavlja tudi, da je stopnja preostalih napak pri odhodkih za nepovratna 

sredstva 0,69 %, skupna stopnja napake za upravne odhodke in odhodke iz poslovanja 

pa znaša okoli 0,5 % skupnih plačil, opravljenih v letu 2014; za potrditev teh ugotovitev 

pričakuje poročilo Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih inštituta za 

proračunsko leto 2014; 

8. ugotavlja, da je inštitut pridobil revizijska potrdila o stroških dopolnilnih dejavnosti 

skupnosti znanja in inovacij, nastalih v obdobju 2010–2014; ugotavlja, da je inštitut 

opravil pregled portfelja dopolnilnih dejavnosti skupnosti znanja in inovacij, da se 

zagotovi, da se sprejmejo samo dejavnosti, za katere obstaja jasna zveza z dejavnostmi 

skupnosti znanja in inovacij z dodano vrednostjo, ki jih financira inštitut; 

9. priznava, da finančna sredstva, ki jih je inštitut zagotovil za skupnosti znanja in inovacij 

v obdobju 2010–2014, niso presegla 25 % zgornje meje, določene v okvirnih 

sporazumih o partnerstvu med skupnostmi znanja in inovacij ter inštitutom; 

Upravljanje proračuna in finančno upravljanje 

10. ugotavlja, da je inštitut izboljšal načrtovanje in spremljanje postopkov v zvezi z 

izvrševanjem proračuna; ugotavlja, da ti postopki zdaj vključujejo natančnejšo oceno 

vseh predlaganih dejavnosti s proračunskim vplivom, ki presega 50 000 EUR, ter 

uvedbo dodatnih dokumentov načrtovanja, ki zagotavljajo, da so potrebe po človeških 

in finančnih virih dobro opredeljene in na voljo za izvajanje vseh načrtovanih 

dejavnosti; poleg tega ugotavlja, da je bila povezava med načrtovanimi dejavnostmi in 

dodeljevanjem virov okrepljena s povezavo med letnim delovnim programom in letnim 

proračunom; 

11. ugotavlja, da je inštitut skupaj s skupnostmi znanja in inovacij znatno izboljšal 

absorpcijsko zmogljivost skupnosti znanja in inovacij prve faze v obdobju 2010–2014 s 



 

 

povprečno letno rastjo absorbiranih nepovratnih sredstev inštituta v višini 85 %; 

ugotavlja tudi, da je upravni odbor inštituta izbral in imenoval dve partnerstvi za 

skupnosti znanja in inovacij druge faze, kar bo še povečalo sposobnost črpanja iz 

leta 2015 in stopnjo izvrševanja proračuna inštituta; 

12. opozarja, da je stopnja izvrševanja proračuna za naslov I (odhodki za osebje) pretežno 

povezana s številnimi kadrovskimi menjavami in neizvedenim sprejetjem predpisov o 

prilagoditvi plač; je seznanjen, da je analiza razgovorov o izstopu kadrov kot glavne 

razloge za visoko stopnjo menjave osebja ugotovila pomanjkanje jasnih kariernih 

obetov, težko delovno okolje in neprivlačne plače, povezane s korekcijskim 

koeficientom za Madžarsko; 

13. je seznanjen z ukrepi, ki jih je sprejel inštitut, da bi ublažil pogosto menjavo zaposlenih; 

zlasti ugotavlja izboljšave pri upravljanju prostih delovnih mest, vzpostavljanju sistema 

ocenjevanja in razvrščanja, ki zagotavlja boljše karierne obete in krepi raven srednjega 

vodstva; pozdravlja, da se je delež menjave osebja zmanjšal z 20–25 % v obdobju 

2012–2013 na 12 % v letu 2014; ugotavlja, da morajo biti štiri delovna mesta postopno 

zapolnjena v letu 2015; 

Notranja revizija 

14. priznava, da je služba za notranjo revizijo Komisije junija 2014 objavila revizijsko 

poročilo o spremljanju v zvezi s statusom izvajanja akcijskega načrta, ki izhaja iz 

„Omejenega pregleda upravljanja nepovratnih sredstev – priprava letnih sporazumov o 

dodelitvi nepovratnih sredstev“; ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo zaključila 

dve od prvotnih šest priporočil in da se je status še enega priporočila spremenil iz 

„kritično“ v „zelo pomembno“; 

15. ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo decembra 2014 izvedla obisk za ugotavljanje 

dejstev v inštitutu, da bi pregledala doseženi napredek pri izvajanju odprtih priporočil; 

poleg tega priznava, da je po obisku služba za notranjo revizijo priznala dodatne 

izboljšave v postopku letnega dodeljevanja nepovratnih sredstev in da vsi podrobni 

ukrepi, predstavljeni tej službi med obiskom, ki so zaključeni, se izvajajo ali so 

načrtovani, ustrezno obravnavajo tveganja, poudarjena v omejeni reviziji te službe; 

16. ugotavlja, da je od 25 ukrepov iz akcijskega načrta 18 bilo izvedenih in da se preostalih 

sedem še izvaja; poleg tega ugotavlja, da je treba tri od navedenih sedmih ukrepov 

izvesti pred koncem leta 2015, po podpisu spremenjenega okvirnega sporazuma o 

partnerstvu med inštitutom in skupnostmi znanja in inovacij; je seznanjen s trditvijo 

inštituta, da izvajanje preostalih ukrepov napreduje po načrtih; 

17. ugotavlja, da je skupina za notranjo revizijo v letu 2014 izvedla sedem obveznosti na 

področju revizije in posvetovanja ter priznava ukrepe inštituta, sprejete na podlagi 

priporočil te skupine. 

 

 


