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V
(Objave)

UPRAVNI POSTOPKI

EVROPSKA KOMISIJA
Generalni direktorat za sosedstvo in širitvena pogajanja
Objava prostega delovnega mesta generalne direktorice/generalnega direktorja (razred AD 15) –
Bruselj
(člen 29(2) kadrovskih predpisov)
COM/2021/10405
(2021/C 301 A/01)

Predstavitev delodajalca
Smo generalni direktorat, pristojen za uspešno izvajanje sosedske in širitvene politike EU (v nadaljnjem besedilu: GD za
sosedstvo in širitvena pogajanja) ter za usklajevanje odnosov z državami Efte, ki so del EGP, kar zadeva politike Evropske
komisije. GD za sosedstvo in širitvena pogajanja tesno sodeluje z Evropsko službo za zunanje delovanje in generalnimi
direktorati, pristojnimi za tematske prednostne naloge.

GD za sosedstvo in širitvena pogajanja izvaja ukrepe pomoči v vzhodnem in južnem sosedstvu Evrope, s čimer podpira
reforme in utrjevanje demokracije ter krepi blaginjo, stabilnost in varnost po Evropi. Pomaga pri spodbujanju vrednot,
politik in interesov EU v tej regiji ter prispeva k razvoju posebnih odnosov EU s sosednjimi državami.

Na področju širitve GD za sosedstvo in širitvena pogajanja pomaga državam, ki želijo pristopiti k EU, pri izpolnjevanju
meril, ki jih določata Pogodba o Evropski uniji in Evropski svet. Tesno spremljamo napredek držav, ki se pripravljajo na
pristop k EU, ter podpiramo pristopna pogajanja v skladu z zahtevami Sveta. Upravljamo dvostranske odnose Unije
z državami kandidatkami in potencialnimi državami kandidatkami na njihovi poti v EU, s poudarkom na reformah na
področjih pravne države, ekonomskega upravljanja in javne uprave. Kar zadeva Zahodni Balkan, GD za sosedstvo in
širitvena pogajanja razvija in izvaja stabilizacijsko in pridružitveno politiko Evropske unije, ki jo določa Evropski svet.

GD za sosedstvo in širitvena pogajanja ima sedež v Bruslju, zaposluje pa okoli 1 700 oseb v Bruslju in delegacijah EU
v partnerskih državah.

Delovno mesto
Razpisujemo delovno mesto generalne direktorice oziroma generalnega direktorja GD za sosedstvo in širitvena pogajanja,
ki pod političnim vodstvom komisarja Várhelyija skrbi za:

— razvoj in celovito strateško usmerjanje, upravljanje in vodenje GD za sosedstvo in širitvena pogajanja,

— učinkovito načrtovanje in upravljanje dejavnosti generalnega direktorata ter usmerjanje, spremljanje in nadzor
njegovega delovanja,

— doslednost politik generalnega direktorata in njihovo usklajenost s splošnimi cilji Evropske komisije.
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Profil kandidata/kandidatke (merila za izbor)
Od kandidata ali kandidatke pričakujemo dinamičnost in izredno strokovnost ter izpolnjevanje naslednjih meril za izbor:
a) vodstvene sposobnosti:
— dokazane izkušnje na visokem vodstvenem položaju in dobre vodstvene sposobnosti, sposobnost vodenja,
navdihovanja in motiviranja generalnega direktorata za zunanje odnose, ki zaposluje visoko usposobljen strokovni
kader,
— dokazana sposobnost ustvarjalnega in strateškega razmišljanja za oblikovanje jasne vizije in politike generalnega
direktorata ob hkratnem zagotavljanju skladnosti s splošnimi cilji Evropske komisije,
— dokazane izkušnje z učinkovitim načrtovanjem in upravljanjem človeških in finančnih virov na visokem vodstvenem
položaju;
b) strokovne spretnosti in izkušnje:
— odlična sposobnost določanja strateških prednostnih nalog in osredotočanja nanje, ocenjevanja napredka in
nadziranja izvajanja,
— dobre pogajalske spretnosti in dokazana sposobnost razumevanja izzivov, s katerimi se organizacija sooča na
področju sosedstva in širitvenih pogajanj;
c) osebnostne lastnosti:
— odlične medosebne spretnosti, sposobnost odločanja in pogajalske spretnosti na visoki ravni (tudi na političnem
področju),
— zelo dobra sposobnost učinkovitega in uspešnega komuniciranja z vsemi deležniki znotraj in zunaj Evropske
komisije ter vzpostavljanja na zaupanju temelječih odnosov z njimi.
Pogoji za prijavo
V fazi izbora bodo upoštevani tisti kandidati in kandidatke, ki bodo do roka za prijavo izpolnjevali naslednje formalne
pogoje:
— državljanstvo: imeti morajo državljanstvo države članice Evropske unije;
— visokošolska izobrazba ali diploma: imeti morajo:
— raven izobrazbe, ki ustreza zaključenemu in z diplomo potrjenemu visokošolskemu študiju, če ta običajno traja štiri
leta ali več,
— ali raven izobrazbe, ki ustreza zaključenemu in z diplomo potrjenemu visokošolskemu študiju, in ustrezne vsaj
enoletne delovne izkušnje, če visokošolski študij običajno traja vsaj tri leta (te enoletne delovne izkušnje se ne štejejo
v delovne izkušnje po pridobitvi diplome, ki se zahtevajo v nadaljevanju);
— delovne izkušnje: imeti morajo vsaj 15 let delovnih izkušenj po pridobitvi diplome (1) na ravni, za katero so usposobljeni
po zgoraj navedeni izobrazbi, od tega vsaj pet let na področju, povezanem s tem delovnim mestom;

(1)

Delovne izkušnje se upoštevajo samo, če predstavljajo dejansko delovno razmerje, ki je opredeljeno kot dejansko, plačano delo
zaposlene osebe (ne glede na vrsto pogodbe) ali ponudnika storitve. Delo s krajšim delovnim časom se izračuna sorazmerno na
podlagi potrjenega odstotka opravljenih ur s polnim delovnim časom. Materinski dopust / starševski dopust / posvojiteljski dopust se
upošteva, če se je uveljavljal v okviru pogodbe o zaposlitvi. Doktorski študij, tudi neplačan, je izenačen z delovnimi izkušnjami,
vendar se priznajo največ tri leta, če je bil uspešno zaključen. Dano obdobje se lahko šteje samo enkrat.
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— vodstvene izkušnje: vsaj pet let delovnih izkušenj po pridobitvi diplome mora biti pridobljenih na visokem vodstvenem
položaju (2);

— jeziki: temeljito morajo obvladati enega od uradnih jezikov Evropske unije (3) in zadovoljivo še enega od teh jezikov.
Izbirne komisije bodo med razgovori preverile, ali kandidati in kandidatke izpolnjujejo zahtevo po zadovoljivem znanju
drugega uradnega jezika EU. To pomeni, da lahko razgovor (del razgovora) poteka v tem drugem jeziku;

— starostna omejitev: biti morajo mlajši od običajne upokojitvene starosti, ki jo uradnice in uradniki Evropske unije dosežejo
zadnji dan meseca, v katerem dopolnijo starost 66 let (glej člen 52(a) kadrovskih predpisov (4)).

Izbor in imenovanje
Evropska komisija bo generalno direktorico oziroma generalnega direktorja izbrala in imenovala v skladu s svojimi
postopki za izbor in zaposlitev (glej dokument o politiki glede visokih uradnikov – Compilation Document on Senior Officials
Policy (5)).

V tem izbirnem postopku bo Evropska komisija ustanovila predizbirno komisijo. Ta komisija bo preučila vse prijave,
opravila prvo preverjanje izpolnjevanja pogojev za prijavo in opredelila kandidate oziroma kandidatke, katerih profil bo
najbolj ustrezal navedenim merilom za izbor in ki bodo lahko povabljeni na razgovor s predizbirno komisijo.

Na podlagi opravljenih razgovorov bo predizbirna komisija pripravila ugotovitve in predlagala seznam kandidatk oziroma
kandidatov, s katerimi bo lahko Posvetovalni odbor Evropske komisije za imenovanja (v nadaljnjem besedilu: Posvetovalni
odbor za imenovanja) opravil dodatne razgovore. Ta odbor bo ob upoštevanju ugotovitev predizbirne komisije izbral
kandidate oziroma kandidatke, ki bodo povabljeni na razgovor.

Kandidati in kandidatke, povabljeni na razgovor s Posvetovalnim odborom za imenovanja, se bodo udeležili celodnevnega
preverjanja vodstvenih sposobnosti v ocenjevalnem centru, ki ga vodijo zunanji kadrovski svetovalci. Posvetovalni odbor za
imenovanja bo ob upoštevanju rezultatov razgovora in poročila ocenjevalnega centra sestavil ožji seznam kandidatk
oziroma kandidatov, ki so po njegovem mnenju primerni za opravljanje funkcije generalne direktorice oziroma generalnega
direktorja.

S kandidati oziroma kandidatkami z ožjega seznama Posvetovalnega odbora za imenovanja bodo opravili razgovor član
Evropske komisije, pristojen za sosedstvo in širitvena pogajanja (6), član Evropske komisije, pristojen za človeške vire in
varnost, in predsednica Evropske komisije.

Po teh razgovorih bo Evropska komisija sprejela odločitev o imenovanju.

Izbrani kandidat ali kandidatka mora imeti izpolnjene vse zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka ter biti
moralno primeren/primerna in fizično sposoben/sposobna za opravljanje predvidenih nalog.

Izbrani kandidat ali kandidatka mora imeti veljavno potrdilo svojega nacionalnega varnostnega organa za dostop do tajnih
podatkov ali možnost, da ga pridobi. Dovoljenje za dostop do tajnih podatkov je upravni sklep, ki se izda na podlagi
varnostnega preverjanja, ki ga opravi pristojni nacionalni varnostni organ v skladu z veljavnimi nacionalnimi varnostnimi
predpisi, in ki potrjuje, da se osebi lahko dovoli dostop do tajnih podatkov do določene stopnje tajnosti. (Kandidat oziroma
kandidatka ne more sam oziroma sama začeti postopka za izdajo tega dovoljenja; to lahko stori le delodajalec.)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Kandidati in kandidatke morajo v življenjepisu za vsa leta, v katerih so pridobili vodstvene izkušnje, jasno navesti: (1) naziv in vlogo
vodstvenih položajev, (2) število zaposlenih, za katere so bili na teh položajih odgovorni, (3) obseg upravljanega proračuna,
(4) število hierarhičnih ravni nad posameznim položajem in pod njim ter (5) število oseb s položajem na isti ravni.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=SL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20210101
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/compilation-of-the-senior-official-policy-at-the-european-commission_en.pdf
Razen če zadevni član v skladu s sklepoma Komisije z dne 5. decembra 2007 (PV(2007) 1811) in 30. septembra 2020 (PV(2020)
2351) to nalogo prenese na drugega člana ali članico Evropske komisije.
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Do pridobitve dovoljenja za dostop do tajnih podatkov s strani zadevne države članice in dokončanja zadevnega postopka
za pridobitev dovoljenja z zakonsko predpisano seznanitvijo, ki jo organizira direktorat Evropske komisije za varnost,
zadevni kandidat oziroma kandidatka ne more dostopati do tajnih podatkov EU s stopnjo tajnosti CONFIDENTIEL UE/EU
CONFIDENTIAL ali višje niti se udeleževati sestankov, na katerih se razpravlja o takšnih tajnih podatkih EU.
Iz operativnih razlogov in zaradi čim hitrejšega dokončanja izbirnega postopka, kar je v interesu tako kandidatk in
kandidatov kot institucije, bo izbirni postopek potekal samo v angleščini in/ali francoščini (7).
Enake možnosti
Evropska komisija si v skladu s členom 1d kadrovskih predpisov prizadeva izpolniti strateški cilj doseganja enakosti spolov
na vseh vodstvenih ravneh do konca svojega sedanjega mandata in izvaja politiko enakih možnosti, ki spodbuja prijave, ki
bi lahko prispevale k večji raznolikosti, enakosti spolov in splošnemu geografskemu ravnotežju.
Pogoji zaposlitve
Plača in pogoji zaposlitve so določeni v kadrovskih predpisih.
Uspešni kandidat ali kandidatka se zaposli kot uradnik oziroma uradnica v razredu AD 15 ter glede na obseg delovnih
izkušenj razvrsti v stopnjo 1 ali 2 navedenega razreda.
Po kadrovskih predpisih morajo vsi novozaposleni uspešno opraviti devetmesečno poskusno dobo.
Kraj zaposlitve je Bruselj, Belgija, kjer je sedež Generalnega direktorata za sosedstvo in širitvena pogajanja.
Neodvisnost in izjava o interesih
Od generalne direktorice oziroma generalnega direktorja se pred prevzemom dolžnosti zahteva izjava o neodvisnem
delovanju v javnem interesu ter o kakršnih koli interesih, ki bi lahko vplivali na njeno oziroma njegovo neodvisnost.
Prijavni postopek
Pred oddajo prijave morajo kandidati in kandidatke skrbno preveriti, ali izpolnjujejo vse pogoje za prijavo („Pogoji za
prijavo“), zlasti glede zahtevane izobrazbe, delovnih izkušenj na visokem položaju in znanja jezikov. Kandidati in
kandidatke, ki ne bodo izpolnjevali katerega koli od navedenih pogojev za prijavo, bodo samodejno izločeni iz izbirnega
postopka.
Kandidati in kandidatke se morajo prijaviti prek interneta na spodnjem spletnem mestu in slediti navodilom za posamezne
stopnje postopka:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/.
Za prijavo je potreben veljaven elektronski naslov, ki bo uporabljen za potrditev prijave in za obveščanje na različnih
stopnjah izbirnega postopka. Kandidate in kandidatke zato prosimo, da Evropski komisiji sporočijo morebitne spremembe
elektronskega naslova.
Za popolno prijavo morajo kandidati in kandidatke naložiti življenjepis v obliki PDF, po možnosti v obliki življenjepisa
Europass (8), in prek spleta izpolniti motivacijsko pismo (največ 8 000 znakov). Življenjepis in motivacijsko pismo lahko
predložijo v katerem koli uradnem jeziku Evropske unije.
Po zaključku spletne prijave bodo prejeli elektronsko sporočilo s potrditvijo, da je bila njihova prijava zabeležena. Če
kandidat oziroma kandidatka ne prejme elektronskega sporočila s potrditvijo, prijava ni bila uspešna.
Poteka prijave ni mogoče spremljati po spletu. O stanju prijave bo kandidate in kandidatke neposredno obveščala Evropska
komisija.

(7)
(8)

Izbirne komisije bodo zagotovile, da domači govorci in govorke teh jezikov ne bodo imeli neupravičene prednosti.
Informacije o pripravi življenjepisa Europass so na voljo na: https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv.
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Za več informacij in/ali pomoč pri tehničnih težavah se kandidati in kandidatke lahko po elektronski pošti obrnejo na:
HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.
Rok za prijavo
Rok za prijavo je 24. september 2021 do 12. ure (opoldne) po srednjeevropskem času; po tem prijave ne bodo več
mogoče.
Za pravočasno izpolnitev spletne prijave so odgovorni kandidati in kandidatke. Priporočamo, da s prijavo ne čakajo do
zadnjih dni, saj lahko preobremenjenost internetnih povezav ali napaka pri internetni povezavi povzroči prekinitev
postopka spletne prijave pred njenim dokončanjem, zaradi česar je treba celotni postopek ponoviti. Po izteku roka za
prijavo ne bo več mogoče vnašati podatkov. Prijave, oddane po roku, se ne bodo upoštevale.
Pomembne informacije za kandidate in kandidatke
Kandidate in kandidatke opozarjamo, da je delo različnih izbirnih komisij zaupno. Kandidatkam in kandidatom je
prepovedano vzpostaviti neposreden ali posreden stik s člani izbirnih komisij in prav tako je prepovedano, da to stori kdo
drug v njihovem imenu. Vsa vprašanja je treba nasloviti na sekretariat ustrezne komisije.
Varstvo osebnih podatkov
Evropska komisija bo zagotovila, da se osebni podatki kandidatk in kandidatov obdelujejo v skladu z Uredbo
(EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta (9). To velja zlasti za zaupnost in varnost takih podatkov .

(9)

Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih
podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).
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Generalni direktorat za proračun
Objava prostega delovnega mesta izrednega svetovalca/izredne svetovalke (razred AD 15)
(člen 29(2) kadrovskih predpisov)
COM/2021/10404
(2021/C 301 A/02)

Predstavitev delodajalca
Generalni direktorat za proračun (v nadaljnjem besedilu: GD za proračun) zaposluje okoli 530 oseb. Sestavlja ga šest
direktoratov, od katerih jih ima pet sedež v Bruslju, eden pa ima osebje v Bruslju in Luxembourgu.

GD za proračun je osrednja služba Evropske komisije, odgovorna za pripravo in izvrševanje proračuna EU v celotnem
letnem in večletnem ciklu. Skrbi, da se proračun izvršuje učinkovito in v skladu s finančno uredbo. GD za proračun je
odgovoren tudi za pravni okvir, ki ga različne institucije, agencije in države članice uporabljajo za izvrševanje proračuna EU,
prav tako pa ima ključno vlogo pri spodbujanju dobrega finančnega poslovodenja in močne kulture uspešnosti. V zvezi
s tem si prizadeva zagotoviti, da proračun EU prinaša konkretne rezultate in dodano vrednost v vseh politikah EU.
Splošneje pristojnosti in politične prednostne naloge GD za proračun temeljijo na Pogodbi, nadalje pa so opredeljene na
podlagi političnih usmeritev predsednice von der Leyen za Evropsko komisijo v obdobju 2019–2024.

Kar zadeva razpisano prosto delovno mesto, bo imel GD za proračun ključno vlogo pri financiranju proračunske podpore
Unije za načrt EU za okrevanje, povezan s krizo zaradi COVID-19, in sicer z najemanjem in dajanjem posojil, zlasti v okviru
instrumenta Next Generation EU, s katerim bo EU zbrala do 800 milijard EUR na kapitalskih trgih za financiranje različnih
politik EU za pomoč v fazi odprave posledic krize in okrevanja. Zaradi povečanja obsega, kompleksnosti in političnega
pomena najemanja posojil, ki je v pristojnosti GD za proračun (finančne dejavnosti so širše in vključujejo dejavnosti
upravljanja sredstev), je Evropska komisija vzpostavila novo strategijo za diverzificirano in skupno financiranje, ki bo EU
omogočila, da potrebna sredstva zbere pravočasno in z najnižjimi stroški. Zaradi povečanja obsega, kompleksnosti in
političnega pomena portfelja financiranja GD za proračun je treba ustrezno okrepiti strateško vizijo in izvajanje strategije za
diverzificirano financiranje.

V tem kontekstu in glede na vse bolj kompleksno in zahtevno naravo nalog, vključno s potrebo po ustreznem odzivu na
spreminjajoče se obete na finančnih trgih in izzive pri dejanskem izvajanju transakcij, mora GD za proračun imenovati
višjega svetovalca oziroma svetovalko z bogatimi izkušnjami na področju strategij financiranja in navezovanja stikov
z vlagatelji ter zelo dobrim poznavanjem finančnih trgov, zlasti v bolj nemirnih časih, za svetovanje na visoki ravni (na
najvišji strateški ravni).

Delovno mesto
Delovno mesto izrednega svetovalca oziroma izredne svetovalke predstavlja kontaktno točko za strateško svetovanje
o izvajanju in morebitnem razvoju strategije EU za diverzificirano financiranje, ki se uporablja za financiranje odhodkov
v okviru instrumenta Next Generation EU. Izredni svetovalec oziroma svetovalka na zahtevo sodeluje tudi pri navezovanju
stikov z vlagatelji in pomaga pri razvoju predstavitvenih in komunikacijskih dogodkov.

Izredni svetovalec oziroma svetovalka neposredno poroča generalnemu direktorju GD za proračun.

Poleg tega zastopa Evropsko komisijo na ravni višjega vodstva v ustreznih forumih.

Glavna naloga izrednega svetovalca oziroma svetovalke bi morala biti, da notranjim in zunanjim deležnikom strateško
svetuje o strategiji za diverzificirano financiranje, in sicer z uporabo dobrih komunikacijskih in predstavitvenih spretnosti.

Kot član oziroma članica višjega vodstva tesno sodeluje z izvršnim vodstvom generalnega direktorata pri opravljanju
naslednjih nalog:

— strateško svetovanje o razvoju strategije Evropske komisije za diverzificirano in skupno financiranje, zlasti glede
pristopov, ki jih je treba uporabiti v času pretresov na trgu,
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— kontaktna točka za navezovanje stikov s skupnostjo vlagateljev in svetovanje o mesečnem financiranju v zvezi z vsemi
ključnimi vprašanji,
— sodelovanje pri navezovanju stikov z vlagatelji,
— zastopanje Evropske komisije na visoki ravni in v zunanjih forumih.
Izrednega svetovalca oziroma svetovalko pri izvajanju teh nalog podpira naslednji oddelek:
— direktorat E, ki izvaja vse tržne operacije v imenu proračuna Unije, tudi za načrt EU za okrevanje. Te operacije
vključujejo izdajanje dolžniških instrumentov in upravljanje posojil (za SURE, Next Generation EU) ter upravljanje
sredstev in obvladovanje tveganj za proračunska jamstva EU (EFSI/InvestEU, jamstvo za zunanje delovanje).
Profil kandidata/kandidatke (merila za izbor)
Od kandidata ali kandidatke pričakujemo dinamičnost in izredno strokovnost ter izpolnjevanje naslednjih meril za izbor:
(a) svetovalne spretnosti:
— dokazana sposobnost za delo v vlogi višjega svetovalca oziroma svetovalke v zvezi s financiranjem državnih,
nadnacionalnih in agencijskih obveznic,
— sposobnost prepoznavanja ključnih vprašanj, prevzemanja pobud in strateškega razmišljanja glede na novo
finančno in politično dogajanje, vključno z novimi prednostnimi nalogami politik Evropske komisije,
— sposobnost vzpostavljanja institucionalnih zmogljivosti za zaščito in širitev finančnih virov,
— v prihodnost usmerjen in dinamičen pristop k novim izzivom ter velika motiviranost in vzdržljivost za hkratno delo
na različnih vprašanjih,
— sposobnost vodenja in motiviranja visoko usposobljenih ekip za zagotavljanje visokokakovostnih rezultatov;
(b) strokovne spretnosti in izkušnje:
— dobro znanje in izkušnje na področju javnega bančništva, zlasti finančnih trgov, s posebnim poudarkom na
mednarodnih dolžniških trgih, po možnosti v okviru mednarodnih organizacij,
— konkretne izkušnje z razvojem strategij financiranja državnih, nadnacionalnih in agencijskih obveznic ter
oblikovanjem pristopov za obvladovanje nestabilnih tržnih razmer,
— obsežne izkušnje in odgovornost na visoki ravni v zvezi s politikami in operacijami financiranja državnih,
nadnacionalnih in agencijskih obveznic na mednarodni ravni, vključno z navezovanjem stikov s trgom in odnosi
z vlagatelji,
— odlična znanja na področju ekonomije in odlične analitične spretnosti,
— dobro razumevanje zahtev notranje kontrole v takem okolju;
(c) osebnostne lastnosti:
— odlične spretnosti mreženja in javnega nastopanja ter medosebne spretnosti, vključno z aktivnim poslušanjem,
— odlične komunikacijske spretnosti z dokazano sposobnostjo razvijanja in vzdrževanja odličnih odnosov z deležniki
znotraj ali zunaj Evropske komisije ter zastopanja Evropske komisije na višji vodstveni ravni,
— odlične pogajalske spretnosti, zlasti sposobnost odločanja, reševanja problemov in oblikovanja medsebojnih
odnosov.
Pogoji za prijavo
V fazi izbora bodo upoštevani tisti kandidati in kandidatke, ki bodo do roka za prijavo izpolnjevali naslednje formalne
pogoje:
— državljanstvo: imeti morajo državljanstvo države članice Evropske unije;
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— visokošolska izobrazba ali diploma: imeti morajo:
— raven izobrazbe, ki ustreza zaključenemu in z diplomo potrjenemu visokošolskemu študiju, če ta običajno traja štiri
leta ali več,
— ali raven izobrazbe, ki ustreza zaključenemu in z diplomo potrjenemu visokošolskemu študiju, in ustrezne vsaj
enoletne delovne izkušnje, če visokošolski študij običajno traja vsaj tri leta (te enoletne delovne izkušnje se ne štejejo
v delovne izkušnje po pridobitvi diplome, ki se zahtevajo v nadaljevanju);
— delovne izkušnje: imeti morajo vsaj 15 let delovnih izkušenj po pridobitvi diplome (1) na ravni, za katero so usposobljeni
po zgoraj navedeni izobrazbi;
— svetovalne izkušnje: vsaj pet let delovnih izkušenj po pridobitvi diplome mora biti pridobljenih na visokem svetovalnem
položaju (2) na področju, relevantnem za to delovno mesto;
— jeziki: temeljito morajo obvladati enega od uradnih jezikov Evropske unije (3) in zadovoljivo še enega od teh jezikov.
Izbirne komisije bodo med razgovori preverile, ali kandidati in kandidatke izpolnjujejo zahtevo po zadovoljivem znanju
drugega uradnega jezika EU. To pomeni, da lahko razgovor (del razgovora) poteka v tem drugem jeziku;
— starostna omejitev: biti morajo mlajši od običajne upokojitvene starosti, ki jo uradnice in uradniki Evropske unije dosežejo
zadnji dan meseca, v katerem dopolnijo starost 66 let (glej člen 52(a) kadrovskih predpisov (4)).
Izbor in imenovanje
Evropska komisija bo izrednega svetovalca oziroma svetovalko izbrala in imenovala v skladu s svojimi postopki za izbor in
zaposlitev (glej dokument o politiki glede visokih uradnikov – Compilation Document on Senior Officials Policy (5)).
V tem izbirnem postopku bo Evropska komisija ustanovila predizbirno komisijo. Ta komisija bo preučila vse prijave,
opravila prvo preverjanje izpolnjevanja pogojev za prijavo in opredelila kandidate oziroma kandidatke, katerih profil bo
najbolj ustrezal navedenim merilom za izbor in ki bodo lahko povabljeni na razgovor s predizbirno komisijo.
Na podlagi opravljenih razgovorov bo predizbirna komisija pripravila ugotovitve in predlagala seznam kandidatk oziroma
kandidatov, s katerimi bo lahko Posvetovalni odbor Evropske komisije za imenovanja (v nadaljnjem besedilu: Posvetovalni
odbor za imenovanja) opravil dodatne razgovore. Ta odbor bo ob upoštevanju ugotovitev predizbirne komisije izbral
kandidate oziroma kandidatke, ki bodo povabljeni na razgovor.
Kandidati in kandidatke, povabljeni na razgovor s Posvetovalnim odborom za imenovanja, se bodo udeležili celodnevnega
preverjanja vodstvenih sposobnosti v ocenjevalnem centru, ki ga vodijo zunanji kadrovski svetovalci. Posvetovalni odbor za
imenovanja bo ob upoštevanju rezultatov razgovora in poročila ocenjevalnega centra sestavil ožji seznam kandidatk
oziroma kandidatov, ki so po njegovem mnenju primerni za opravljanje funkcije izrednega svetovalca oziroma svetovalke.
S kandidati oziroma kandidatkami z ožjega seznama Posvetovalnega odbora za imenovanja bo opravil razgovor član
Evropske komisije, pristojen za GD za proračun (6).
Po teh razgovorih bo Evropska komisija sprejela odločitev o imenovanju.

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Delovne izkušnje se upoštevajo samo, če predstavljajo dejansko delovno razmerje, ki je opredeljeno kot dejansko, plačano delo
zaposlene osebe (ne glede na vrsto pogodbe) ali ponudnika storitve. Delo s krajšim delovnim časom se izračuna sorazmerno na
podlagi potrjenega odstotka opravljenih ur s polnim delovnim časom. Materinski dopust / starševski dopust / posvojiteljski dopust se
upošteva, če se je uveljavljal v okviru pogodbe o zaposlitvi. Doktorski študij, tudi neplačan, je izenačen z delovnimi izkušnjami,
vendar se priznajo največ tri leta, če je bil uspešno zaključen. Dano obdobje se lahko šteje samo enkrat.
Kandidati in kandidatke morajo v življenjepisu za vsa leta, v katerih so pridobili svetovalne izkušnje, navesti: (1) naziv in vlogo
položajev, (2) natančno področje in raven položajev v organizaciji (število hierarhičnih ravni nad posameznim položajem in pod
njim), (3) hierarhijo odgovornosti za vsak položaj.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20210101
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/compilation-of-the-senior-official-policy-at-the-european-commission_en.pdf
Razen če zadevni član v skladu s Sklepom Komisije z dne 5. decembra 2007 (PV(2007) 1811) to nalogo prenese na drugega člana ali
članico Evropske komisije.
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Izbrani kandidat ali kandidatka mora imeti izpolnjene vse zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka ter biti
moralno primeren/primerna in fizično sposoben/sposobna za opravljanje predvidenih nalog.

Izbrani kandidat ali kandidatka mora imeti veljavno potrdilo svojega nacionalnega varnostnega organa za dostop do tajnih
podatkov ali možnost, da ga pridobi. Dovoljenje za dostop do tajnih podatkov je upravni sklep, ki se izda na podlagi
varnostnega preverjanja, ki ga opravi pristojni nacionalni varnostni organ v skladu z veljavnimi nacionalnimi varnostnimi
predpisi, in ki potrjuje, da se osebi lahko dovoli dostop do tajnih podatkov do določene stopnje tajnosti. (Kandidat oziroma
kandidatka ne more sam oziroma sama začeti postopka za izdajo tega dovoljenja; to lahko stori le delodajalec.)

Do pridobitve dovoljenja za dostop do tajnih podatkov s strani zadevne države članice in dokončanja zadevnega postopka
za pridobitev dovoljenja z zakonsko predpisano seznanitvijo, ki jo organizira direktorat Evropske komisije za varnost,
zadevni kandidat oziroma kandidatka ne more dostopati do tajnih podatkov EU s stopnjo tajnosti CONFIDENTIEL UE/EU
CONFIDENTIAL ali višje niti se udeleževati sestankov, na katerih se razpravlja o takšnih tajnih podatkih EU.

Iz operativnih razlogov in zaradi čim hitrejšega dokončanja izbirnega postopka, kar je v interesu tako kandidatk in
kandidatov kot institucije, bo izbirni postopek potekal samo v angleščini in/ali francoščini (7).

Enake možnosti
Evropska komisija si v skladu s členom 1d kadrovskih predpisov prizadeva izpolniti strateški cilj doseganja enakosti spolov
na vseh vodstvenih ravneh do konca svojega sedanjega mandata in izvaja politiko enakih možnosti, ki spodbuja prijave, ki
bi lahko prispevale k večji raznolikosti, enakosti spolov in splošnemu geografskemu ravnotežju.

Pogoji zaposlitve
Plača in pogoji zaposlitve so določeni v kadrovskih predpisih.

Uspešni kandidat ali kandidatka se zaposli kot uradnik oziroma uradnica v razredu AD 15 ter glede na obseg delovnih
izkušenj razvrsti v stopnjo 1 ali 2 navedenega razreda.

Po kadrovskih predpisih morajo vsi novozaposleni uspešno opraviti devetmesečno poskusno dobo.

Kraj zaposlitve je Bruselj, kjer je sedež GD za proračun.

Neodvisnost in izjava o interesih
Od izrednega svetovalca oziroma svetovalke se pred prevzemom dolžnosti zahteva izjava o neodvisnem delovanju v javnem
interesu ter o kakršnih koli interesih, ki bi lahko vplivali na njegovo oziroma njeno neodvisnost.

Prijavni postopek
Pred oddajo prijave morajo kandidati in kandidatke skrbno preveriti, ali izpolnjujejo vse pogoje za prijavo („Pogoji za
prijavo“), zlasti glede zahtevane izobrazbe, delovnih izkušenj na visokem položaju in znanja jezikov. Kandidati in
kandidatke, ki ne bodo izpolnjevali katerega koli od navedenih pogojev za prijavo, bodo samodejno izločeni iz izbirnega
postopka.

Kandidati in kandidatke se morajo prijaviti prek interneta na spodnjem spletnem mestu in slediti navodilom za posamezne
stopnje postopka:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

(7)

Izbirne komisije bodo zagotovile, da domači govorci in govorke teh jezikov ne bodo imeli neupravičene prednosti.
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Za prijavo je potreben veljaven elektronski naslov, ki bo uporabljen za potrditev prijave in za obveščanje na različnih
stopnjah izbirnega postopka. Kandidate in kandidatke zato prosimo, da Evropski komisiji sporočijo morebitne spremembe
elektronskega naslova.
Za popolno prijavo morajo kandidati in kandidatke naložiti življenjepis v obliki PDF, po možnosti v obliki življenjepisa
Europass (8). Življenjepis in motivacijsko pismo lahko predložijo v katerem koli uradnem jeziku Evropske unije.
Po zaključku spletne prijave bodo prejeli elektronsko sporočilo s potrditvijo, da je bila njihova prijava zabeležena. Če
kandidat oziroma kandidatka ne prejme elektronskega sporočila s potrditvijo, prijava ni bila uspešna.
Poteka prijave ni mogoče spremljati po spletu. O stanju prijave bo kandidate in kandidatke neposredno obveščala Evropska
komisija.
Za več informacij in/ali pomoč pri tehničnih težavah se kandidati in kandidatke lahko po elektronski pošti obrnejo na:
HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.
Rok za prijavo
Rok za prijavo je 24. september 2021 do 12. ure (opoldne) po srednjeevropskem času; po tem prijave ne bodo več
mogoče.
Za pravočasno izpolnitev spletne prijave so odgovorni kandidati in kandidatke. Priporočamo, da s prijavo ne čakajo do
zadnjih dni, saj lahko preobremenjenost internetnih povezav ali napaka pri internetni povezavi povzroči prekinitev
postopka spletne prijave pred njenim dokončanjem, zaradi česar je treba celotni postopek ponoviti. Po izteku roka za
prijavo ne bo več mogoče vnašati podatkov. Prijave, oddane po roku, se ne bodo upoštevale.
Za več informacij in/ali pomoč pri tehničnih težavah se kandidati in kandidatke lahko po elektronski pošti obrnejo na:
HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.
Pomembne informacije za kandidate in kandidatke
Kandidate in kandidatke opozarjamo, da je delo različnih izbirnih komisij zaupno. Kandidatkam in kandidatom je
prepovedano vzpostaviti neposreden ali posreden stik s člani izbirnih komisij in prav tako je prepovedano, da to stori kdo
drug v njihovem imenu. Vsa vprašanja je treba nasloviti na sekretariat ustrezne komisije.
Varstvo osebnih podatkov
Evropska komisija bo zagotovila, da bodo osebni podatki kandidatk in kandidatov obdelani v skladu z Uredbo
(EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta (9). To velja zlasti za zaupnost in varnost takih podatkov.

(8)
(9)

Informacije o pripravi življenjepisa Europass so na voljo na: https://europa.eu/europass/sl/create-europass-cv.
Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih
podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).
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Razpis za prijavo interesa za imenovanje članic/članov Nadzornega odbora OLAF
(2021/C 301 A/03)

Namen tega razpisa za prijavo interesa je omogočiti imenovanje članic oziroma članov Nadzornega odbora Evropskega
urada za boj proti goljufijam (OLAF).
1. NADZORNI ODBOR EVROPSKEGA URADA ZA BOJ PROTI GOLJUFIJAM

Nadzorni odbor Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF, v nadaljnjem besedilu: Urad) je organ, ustanovljen
s členom 15 Uredbe št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (1), ki redno spremlja Urad pri uresničevanju njegove
preiskovalne funkcije, da bi okrepil neodvisnost Urada pri ustreznem izvajanju pooblastil, ki so mu dodeljena s to uredbo.
Nadzorni odbor spremlja zlasti napredek v zvezi z uporabo procesnih jamstev in trajanjem preiskav.
Nadzorni odbor generalnemu direktorju Urada zagotavlja mnenja in, kadar je to primerno, priporočila, med drugim glede
virov, ki jih Urad potrebuje za uresničevanje svoje preiskovalne funkcije, prednostnih preiskovalnih nalog Urada in trajanja
preiskav.
Ta mnenja lahko pripravlja na lastno pobudo, na zahtevo generalnega direktorja ali na zahtevo institucije, organa, urada ali
agencije, pri čemer pa ne posega v izvajanje potekajočih preiskav.
Komisija Nadzornemu odboru zagotavlja sekretariat in jamči za njegovo neodvisno delovanje.
Nadzorni odbor sestavlja pet neodvisnih članic oziroma članov z izkušnjami pri opravljanju visoke pravosodne,
preiskovalne ali primerljive funkcije, ki je povezana s področji dejavnosti Urada. Članice oziroma člane soglasno imenujejo
Evropski parlament, Svet in Komisija.
V sklep o imenovanju članic oziroma članov Nadzornega odbora je vključen tudi rezervni seznam s potencialnimi člani
oziroma članicami, ki lahko nadomestijo enega ali več članic oziroma članov Nadzornega odbora za preostanek mandata
zaradi odstopa, smrti ali trajne nezmožnosti za delo.
Mandat članic in članov Nadzornega odbor traja pet let brez možnosti podaljšanja. Ob izteku mandata še naprej opravljajo
svojo funkcijo, dokler ni poskrbljeno za njihovo zamenjavo. Da bi Nadzorni odbor ohranil strokovno znanje in izkušnje, se
izmenično zamenjajo trije oziroma dva člana ali članice.
Ocenjuje se, da bodo člani oziroma članice Nadzornega odbora za sestanke in pripravo potrebovali približno tri dni na
mesec. Člani in članice Nadzornega odbora v skladu z veljavnimi pravili Komisije prejmejo hranarino v višini 1/22 osnovne
plače uradnika na prvi stopnji razreda AD 14 (2) (3) za vsak delovni dan, prav tako se jim povrnejo stroški, ki jih imajo
z opravljanjem svojih nalog.
2. POGOJI ZA PRIJAVO

— Imeti morajo državljanstvo države članice Evropske unije in uživati vse državljanske pravice,
— ob nastopu svoje funkcije ne smejo zasedati politične funkcije, niti na nacionalni niti na evropski ravni,
— ob nastopu svoje funkcije ne smejo biti člani ali uslužbenci institucije, organa ali agencije EU,
— ob nastopu svoje funkcije ne smejo biti člani nacionalne službe za usklajevanje boja proti goljufijam v smislu člena 3(4)
Uredbe št. 883/2013,

(1)

(2)
(3)

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski
urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta
(Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, 18.9.2013, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EU, Euratom) 2020/2223
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 (UL L 437, 28.12.2020, str. 49).
Pri čemer je povprečno število delovnih dni v mesecu 22.
Letna posodobitev osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije ter korekcijskih koeficientov, ki
se zanje uporabljajo, v letu 2020 je na voljo na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC1211%
2801%29&from=SL.
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— temeljito morajo obvladati dva uradna jezika institucij Evropske unije, ki sta potrebna za opravljanje nalog (kandidati in
kandidatke morajo navesti tudi stopnjo znanja drugih uradnih jezikov).
3. MERILA ZA IZBOR

3.1. Strokovna merila
Vsaj 10 let relevantnih delovnih izkušenj na visokem položaju, zlasti
— delovne izkušnje, po možnosti vključno s pomembnimi povezanimi vodstvenimi izkušnjami, v vlogi državnega tožilca
ali sodnika ali odvetnika ali revizorja ali preiskovalca na področju goljufij, korupcije ali navzkrižja interesov (tudi na
ravni EU)
in/ali
— praktično ali akademsko znanje s področja kazenskega in/ali upravnega prava v zvezi z zaščito finančnih interesov EU,
proračunom EU in upravljanjem sredstev EU
in/ali
— praktično ali akademsko znanje s področja varstva temeljnih pravic v upravnih preiskavah.
3.2. Osebnostna merila
— Zelo dobro morajo poznati delo Urada,
— imeti morajo zelo dobro splošno znanje o institucijah, politikah, pravnem okviru in delovnih metodah EU,
— biti morajo zadostno na voljo, da lahko učinkovito opravljajo svoje naloge (približno tri dni na mesec za sestanke in
pripravo).
4. ODDAJA PRIJAV INTERESA

Zainteresirane osebe morajo svoj interes izraziti prek strani za spletno prijavo cvOnline (4).
Pred oddajo prijave morajo kandidati in kandidatke skrbno preveriti, ali izpolnjujejo vse pogoje za prijavo iz točke 2.
Kandidati in kandidatke, ki ne bodo izpolnjevali katerega koli od navedenih pogojev za prijavo, bodo samodejno izločeni iz
izbirnega postopka.
Za prijavo je potreben veljaven elektronski naslov, ki bo uporabljen za potrditev prijave in za obveščanje na različnih
stopnjah izbirnega postopka. Kandidate in kandidatke zato prosimo, da Evropski komisiji sporočijo morebitne spremembe
elektronskega naslova.
Za popolno prijavo morajo kandidati in kandidatke naložiti življenjepis v formatu PDF in prek spleta izpolniti motivacijsko
pismo (največ 8 000 znakov). Življenjepis in motivacijsko pismo lahko predložijo v katerem koli uradnem jeziku Evropske
unije.
Kandidati in kandidatke naj navedejo vse jezike EU, ki jih obvladajo, in ustrezno stopnjo znanja v skladu s skupnim
evropskim referenčnim okvirom za jezike (5).
Po zaključku spletne prijave bodo prejeli elektronsko sporočilo s potrditvijo, da je bila njihova prijava zabeležena. Če
kandidat oziroma kandidatka ne prejme elektronskega sporočila s potrditvijo, prijava ni bila uspešna.
Poteka prijave ni mogoče spremljati po spletu. O stanju prijave bo kandidate in kandidatke neposredno obveščala Evropska
komisija.

(4)
(5)

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/index.cfm?fuseaction=premierAcces
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-globalscale
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Za več informacij in/ali pomoč pri tehničnih težavah se kandidati in kandidatke lahko po elektronski pošti obrnejo na:
HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu
Iz operativnih razlogov in za čim hitrejše dokončanje izbirnega postopka, kar je v interesu tako kandidatk in kandidatov kot
institucij, bodo vsi razgovori, ki jih izbirna komisija oceni za potrebne, potekali v angleščini (6).
Rok za prijavo
Rok za prijavo je 24. september 2021. Po 12. uri (opoldne) po bruseljskem času spletna prijava ne bo več mogoča.
Za pravočasno izpolnitev spletne prijave so odgovorni kandidati in kandidatke. Priporočamo, da s prijavo ne čakajo do
zadnjih dni, saj lahko preobremenjenost internetnih povezav ali napaka pri internetni povezavi povzroči prekinitev
postopka spletne prijave pred njenim dokončanjem, zaradi česar je treba celotni postopek ponoviti. Po izteku roka za
prijavo ne bo več mogoče vnašati podatkov. Prijave, oddane po roku, se ne bodo upoštevale.
5. IZBIRNI POSTOPEK

Evropska komisija bo Evropski parlament in Svet obvestila o vseh prejetih prijavah interesa.
Skupna izbirna komisija, sestavljena iz enakega števila članic oziroma članov iz vsake institucije, bo ocenila prejete prijave
interesa in predlagala skupni seznam petih kandidatk oziroma kandidatov, ki jih je treba kot člane oziroma članice potrditi
sporazumno, in vsaj sedem kandidatk oziroma kandidatov za rezervni seznam.
Evropski parlament, Svet in Komisija bodo nato sporazumno imenovali pet članic oziroma članov Nadzornega odbora
OLAF in rezervni seznam z vsaj sedmimi imeni.
Uspešni kandidati oziroma kandidatke bodo praviloma bodisi imenovani za člane oziroma članice Nadzornega odbora
OLAF bodisi uvrščeni na rezervni seznam. Institucije bodo kandidate oziroma kandidatke o možnosti njihove uvrstitve na
rezervni seznam obvestile po zaključku izbirnega postopka, vendar še pred sprejetjem sklepa o imenovanju.
Za izvedbo postopne zamenjave članic oziroma članov v skladu s členoma 15(3) in 21(2) Uredbe (EU, Euratom)
št. 883/2013 se bo mandat dveh članic oziroma članov začel takoj po zaključku postopka. Mandat ostalih treh članic
oziroma članov se bo začel januarja 2022.
6. ENAKE MOŽNOSTI

Institucije in drugi organi Evropske unije izvajajo politiko enakih možnosti ter sprejmejo prijave brez razlikovanja glede na
spol, raso, barvo kože, etnično ali socialno poreklo, genetske značilnosti, jezik, vero, politično ali drugo mnenje, pripadnost
narodnostni manjšini, premoženje, rojstvo, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost.
7. NEODVISNOST IN IZJAVA O INTERESIH

Od članic oziroma članov Nadzornega odbora se pred prevzemom dolžnosti zahteva izjava o neodvisnem delovanju
v javnem interesu ter o tem, da nimajo nobenega interesa, ki bi lahko vplival na njihovo neodvisnost.
8. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Evropska komisija bo zagotovila, da se osebni podatki kandidatk in kandidatov obdelujejo v skladu z Uredbo (EU)
2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta (7). To velja zlasti za zaupnost in varnost takih podatkov.

(6)
(7)

Izbirna komisija bo zagotovila, da naravni govorci in govorke ne bodo imeli neupravičene prednosti.
Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih
podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).
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