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Revizorji za vse od 41 agencij EU razen ene dali mnenje brez 
pridržka 
Evropsko računsko sodišče je potrdilo zaključne račune 41 agencij EU za leto 2017 in dalo mnenje brez 
pridržkov za prihodke, povezane z zaključnimi računi agencij. V zvezi s plačili so revizorji dali mnenje brez 
pridržkov za vse agencije razen ene, tj. razen za Evropski azilni podporni urad, pri katerem so ugotovili več 
problemov. Agencije EU izvajajo specifične tehnične, znanstvene ali upravljavske naloge, ki pomagajo 
institucijam EU pri zasnovi in izvajanju politik. 

Sedeži agencij so po vsej Evropi. Skupni proračun vseh agencij EU brez Enotnega odbora za reševanje je znašal 
3,5 milijarde EUR, kar je enako približno 2 % celotnega proračuna EU. Proračun Enotnega odbora za reševanje 
je znašal 6,6 milijarde EUR, financira pa se s prispevki kreditnih institucij.  

„Agencije EU so pomemben del institucionalne ureditve EU in približujejo Evropo njenim državljanom in 
podjetjem. Z revizijo za leto 2017 so bili potrjeni pozitivni rezultati, o katerih je Sodišče poročalo že v prejšnjih 
letih. Kljub temu pa bi bilo mogoče poslovanje agencij še izboljšati, v glavnem na področju dobrega finančnega 
poslovodenja,“ je izjavil član Evropskega računskega sodišča Rimantas Šadžius, pristojen za letne revizije 
agencij. 

Sodišče je za vse agencije izreklo revizijsko mnenje brez pridržkov razen za Evropski azilni podporni urad 
(EASO), za katerega je dalo odklonilno negativno revizijsko mnenje za plačila, povezana z zaključnimi računi 
agencij. Revizorji so v zvezi z EASO opozorili na kritične razmere na področju zaposlovanja, ki so se po 
njihovem mnenju bistveno poslabšale in prinašajo veliko tveganje za poslovanje Urada. Navedli so tudi, da so 
se pri plačilih, ki jih je Urad izvršil, sistematično kršili predpisi, kar je odraz neustreznih notranjih kontrol, zlasti 
v zvezi s postopki javnega naročanja in zaposlovanja. Pri drugih agencijah se je število opažanj v zvezi z 
zakonitostjo in pravilnostjo plačil glede na prejšnja leta zmanjšalo, kar po mnenju revizorjev kaže na nenehna 
prizadevanja agencij za upoštevanje pravnega okvira, zlasti določb v finančnih in kadrovskih predpisih.  

Evropski bančni organ (EBA) in Evropska agencija za zdravila (EMA), ki imata sedež v Londonu, bosta leta 2019 
zapustila Združeno kraljestvo. Revizorji razpravljajo o posledicah, ki izhajajo iz sedanjih zakupnih pogodb teh 
agencij v Londonu, ter morebitnih zmanjšanjih prihodkov po izstopu Združenega kraljestva iz EU.  

http://www.eca.europa.eu/
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Pri Evropski agenciji za kemikalije (ECHA) in Enotnem odboru za reševanje (SRB), ki se (delno) financirata 
sama, revizorji poudarjajo tveganje napačnega izračunavanja pristojbin v okviru sedanjih okvirov kontrol. 

Glede dobrega finančnega poslovodenja so agencije dosegle velik napredek pri migraciji na združljive sisteme 
IT, ki so jo revizorji obravnavali v okviru lanske revizije. Velik napredek so dosegle tudi pri uvedbi 
elektronskega javnega naročanja, katerega namen je povečati učinkovitost in preglednost. Pri 14 agencijah so 
revizorji odkrili slabosti pri upravljanju nekaterih postopkov javnega naročanja, pri čemer so skušali ugotoviti, 
ali so kar se da stroškovno učinkoviti. 

Pojasnila za urednike 

41 agencij EU izvaja specifične tehnične, znanstvene ali upravljavske naloge, ki pomagajo institucijam EU pri 
zasnovi in izvajanju politik. Agencije močno vplivajo na oblikovanje politik in odločanje ter izvajanje 
programov na področjih, kot so zdravje, varnost, zaščita, svoboda in pravosodje.  

32 decentraliziranih agencij ima pomembno vlogo pri pripravi in izvajanju politik EU, še zlasti pri izvajanju 
tehničnih, znanstvenih, operativnih in/ali regulativnih nalog. Šest izvajalskih agencij Komisije je pooblaščenih 
za opravljanje izvajalskih in operativnih nalog, povezanih z enim ali več programi EU. Ustanovljene so bile za 
omejeno obdobje. Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo združuje znanstvene, poslovne in izobraževalne 
vire za okrepitev inovacijskih zmogljivosti EU z zagotavljanjem financiranja z nepovratnimi sredstvi. Agencija 
za oskrbo Euratom deluje v podporo ciljem iz Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo. 
Enotni odbor za reševanje (SRB) zagotavlja urejeno reševanje propadajočih bank s čim manjšim učinkom na 
realni sektor in javne finance. 

 

Agencije in drugi organi EU 

ACER Evropska agencija za 
sodelovanje 
energetskih 
regulatorjev 

Ljubljana, 
Slovenija 

Urad BEREC Urad Organa evropskih 
regulatorjev za 
elektronske 
komunikacije 

Riga, Latvija 

CdT Prevajalski center za 
organe Evropske unije 

Luxembourg, 
Luksemburg 

CEDEFOP Evropski center za 
razvoj poklicnega 
usposabljanja 

Solun, Grčija 

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

Budimpešta, 
Madžarska 

CHAFEA Izvajalska agencija za 
potrošnike, zdravje in 
hrano 

Luxembourg, 
Luksemburg 
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CPVO Urad Skupnosti za 
rastlinske sorte 

Angers, Francija 

EACEA Izvajalska agencija za 
izobraževanje, 
avdiovizualno področje 
in kulturo 

Bruselj, Belgija 

EASA Evropska agencija za 
varnost v letalstvu 

Köln, Nemčija 

EASME Izvajalska agencija za 
mala in srednja 
podjetja 

Bruselj, Belgija 

EASO Evropski azilni podporni 
urad 

Valletta, Malta 

EBA Evropski bančni organ London, 
Združeno 
kraljestvo 

ECDC Evropski center za 
preprečevanje in 
obvladovanje bolezni 

Stockholm, 
Švedska 

ECHA Evropska agencija za 
kemikalije 

Helsinki, Finska 

EEA Evropska agencija za 
okolje 

København, 
Danska 

EFCA Evropska agencija za 
nadzor ribištva 

Vigo, Španija 

EFSA Evropska agencija za 
varnost hrane 

Parma, Italija 

EIGE Evropski inštitut za 
enakost spolov 

Vilna, Litva 

EIOPA Evropski organ za 
zavarovanja in poklicne 
pokojnine 

Frankfurt, 
Nemčija 

EIT Evropski inštitut za 
inovacije in tehnologijo 

Budimpešta, 
Madžarska 

EMA Evropska agencija za 
zdravila 

London, 
Združeno 
kraljestvo 

EMCDDA Evropski center za 
spremljanje drog in 
zasvojenosti z drogami  

Lizbona, 
Portugalska 

EMSA Evropska agencija za 
pomorsko varnost 

Lizbona, 
Portugalska 

ENISA Agencija Evropske unije 
za varnost omrežij in 
informacij 

Heraklion, Grčija 

ERA Agencija Evropske unije 
za železnice 

Valenciennes, 
Francija 

ERCEA Izvajalska agencija 
Evropskega 
raziskovalnega sveta 

Bruselj, Belgija 
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ESMA Evropski organ za 
vrednostne papirje in 
trge 

Pariz Francija 

ETF Evropska fundacija za 
usposabljanje 

Torino, Italija 

EUIPO Urad Evropske unije za 
intelektualno lastnino 

Alicante, Španija 

eu-LISA Evropska agencija za 
operativno upravljanje 
obsežnih informacijskih 
sistemov na področju 
svobode, varnosti in 
pravice 

Talin, Estonija 

EU-OSHA Evropska agencija za 
varnost in zdravje pri 
delu 

Bilbao, Španija 

ESA  Agencija za oskrbo 
EURATOM 

Luxembourg, 
Luksemburg 

EUROFOUND Evropska fundacija za 
izboljšanje življenjskih 
in delovnih razmer 

Dublin, Irska 

EUROJUST Urad za evropsko 
pravosodno 
sodelovanje 

Haag, 
Nizozemska 

EUROPOL Evropski policijski urad Haag, 
Nizozemska 

FRA Agencija Evropske unije 
za temeljne pravice 

Dunaj, Avstrija 

FRONTEX Evropska agencija za 
mejno in obalno stražo  

Varšava, Poljska 

GSA Agencija za evropski 
globalni satelitski 
navigacijski sistem 

Praga, Češka 

INEA Izvajalska agencija za 
inovacije in omrežja 

Bruselj, Belgija 

REA Izvajalska agencija za 
raziskave 

Bruselj, Belgija 

SRB Enotni odbor za 
reševanje 

Bruselj, Belgija 

 

Dokument Na kratko o reviziji agencij EU za leto 2017 je na voljo na spletišču Sodišča (eca.europa.eu) 
v 23 jezikih EU. Celotno letno poročilo o agencijah EU za leto 2017 je trenutno na voljo v angleščini, 
različice v ostalih jezikih pa bodo objavljene kasneje. 
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