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UVOD 

1. Sodišče je v skladu z določbami člena 287 Pogodbe o delovanju Evropske 

unije (PDEU) revidiralo zaključne račune1 za proračunsko leto, ki se je končalo 

31. decembra 2013, ter zakonitost in pravilnost z izkazi povezanih transakcij 32 

decentraliziranih agencij2, 6 izvajalskih agencij, Agencije za oskrbo (Euratom), 

Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) ter Pokojninskega sklada 

Europola (v nadaljnjem besedilu: agencije). Podrobnosti o revidiranih 

agencijah, njihovih proračunih in zaposlenih so v Prilogi I

2. V tem povzetku je pregled rezultatov letnih revizij agencij, ki jih je Sodišče 

opravilo za proračunsko leto 2013. Njegov namen je olajšati analizo in 

primerjavo specifičnih poročil o zaključnih računih agencij za leto 2013, ki jih je 

pripravilo Sodišče. V teh poročilih so predstavljeni mnenja in pripombe Sodišča 

ter odgovori agencij. Ta povzetek ni revizijsko poročilo ali mnenje. 

. 

3. Decentralizirane agencije imajo pomembno vlogo pri izvajanju politik EU, še 

zlasti nalog, ki so tehnične, znanstvene, operativne in/ali regulativne narave. 

Njihov namen je omogočiti Komisiji, da se osredotoči na oblikovanje politik ter 

krepitev sodelovanja med EU in nacionalnimi vladami z združitvijo tehničnega 

in specialističnega strokovnega znanja z obeh strani. Agencije imajo sedeže po 

vsej EU. Izvajalske agencije Komisiji pomagajo pri izvajanju programov Unije 

za porabo sredstev. Ustanovljene so za določeno obdobje, nahajajo pa se v 

mestih, kjer ima svoje prostore tudi Komisija. 

4. Proračun agencij za leto 2013 je znašal približno 2 milijardi EUR (2012: 

1,6 milijarde EUR), kar je približno 1,4 % splošnega proračuna EU (2012: 

1,2 %). Subvencije Evropske komisije so znašale približno 1 milijardo EUR, 

                                            
1 Zajemajo „računovodske izkaze“ in „poročila o izvrševanju proračuna“. 

2 Evropski agenciji za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s 
področja svobode, varnosti in pravice (EU-LISA) je Komisija 22. maja 2013 
potrdila finančno samostojnost, Sodišče pa jo je v letu 2013 prvič revidiralo. 
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ostalo pa je izviralo prihodkov od pristojbin in drugih virov. V agencijah je 

zaposlenih približno 6 500 (2012: 6 100) stalnih in začasnih uslužbencev, kar je 

14 % (2012: 13 %) vseh uradnikov EU, odobrenih v okviru splošnega 

proračuna EU (načrt delovnih mest). Poleg tega za agencije dela še približno 

2 900 drugih uslužbencev (pogodbenih ali napotenih uslužbencev). 

5. Čeprav je finančno tveganje pri agencijah glede na celotni proračun EU 

razmeroma majhno, agencije za ugled Unije pomenijo veliko tveganje, saj so v 

državah članicah zelo prepoznavne in močno vplivajo na oblikovanje politik in 

odločanje ter izvajanje programov na področjih, ki so za evropske državljane 

bistvena, tj. zdravje, varnost, zaščita, svoboda in pravosodje. 

INFORMACIJE V PODKREPITEV MNENJ SODIŠČA 

6. Revizijski pristop Sodišča vključuje analitične revizijske postopke, 

neposredno preizkušanje transakcij in oceno notranjih kontrol agencij. 

Dopolnjujejo jih dokazi, pridobljeni z delom drugih revizorjev (kadar je smiselno) 

in analizo poslovodskih predstavitev. Da bi se upoštevala posebna tveganja, ki 

so s tem povezana, so bile v reviziji za leto 2013 posebno poudarjene 

zakonitost in pravilnost transakcij, ki se nanašajo na nepovratna sredstva (pri 

11 zadevnih agencijah, glej Prilogo II

REZULTATI REVIZIJ 

), ter s tem povezane notranje kontrole. 

Revizije postopkov zaposlovanja so bile osredotočene na spremljanje 

ugotovitev iz prejšnjih let. 

Mnenja o zanesljivosti računovodskih izkazov 

7. Zaključni računi vseh agencij v vseh pomembnih pogledih pošteno 

predstavljajo njihov finančni položaj na dan 31. decembra 2013 ter njihov 

poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu z določbami 

finančnih uredb, ki se zanje uporabljajo, in računovodskimi pravili, ki jih je 

sprejel računovodja Komisije.  



 5 

ADB003943SL02-14PP-CH228-14FIN-SYNTHESIS_REPORT_2013-TR.DOC 16.9.2014 

8. Ne da bi bilo zato vprašljivo mnenje Sodišča za agencijo EU-LISA, Sodišče 

v odstavku o poudarjanju zadev3

Mnenje o zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij 

 opozarja na vrednotenje schengenskega 

informacijskega sistema (SIS II), vizumskega informacijskega sistema (VIS) in 

(sistemov) EURODAC v računovodskih izkazih Agencije. Operativno 

upravljanje teh sistemov je bilo maja 2013 s transakcijo brez izmenjave 

preneseno s Komisije na Agencijo in je zdaj njena glavna naloga. Brez 

zanesljivih in popolnih informacij o celotnih stroških za razvoj se ti zdaj v 

računovodskih izkazih Agencije evidentirajo v svoji čisti knjigovodski vrednosti 

skladno s poslovnimi knjigami Komisije in posodabljajo ob koncu leta. Te 

vrednosti se nanašajo predvsem na strojno opremo in standardne komponente 

programske opreme in ne vključujejo stroškov razvoja programske opreme. 

9. Tako kot lani je Sodišče ugotovilo, da so bile transakcije, povezane z letnimi 

računovodskimi izkazi za leto, ki se je končalo 31 decembra 2013, v vseh 

pomembnih pogledih zakonite in pravilne za vse agencije razen EIT in Frontex 

(Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah 

držav članic). 

10. Za EIT je bilo izrečeno mnenje s pridržkom4

                                            
3 Odstavek o poudarjanju zadev se uporablja zato, da se bralčeva pozornost usmeri 

na zadevo, ki v računovodskih izkazih ni pomembno napačno navedena, vendar 
je tako pomembna, da je bistvena za bralčevo razumevanje računovodskih 
izkazov. 

. Kljub nadaljnjim izboljšavam 

pri predhodnih in naknadnih preverjanjih, ki jih opravlja Inštitut, je bila v zvezi z 

zakonitostjo in pravilnostjo transakcij, ki se nanašajo na nepovratna sredstva, in 

4 Sodišče izreče mnenje s pridržkom, kadar revizor pridobi zadostne ustrezne 
revizijske dokaze in ugotovi, da so napačne navedbe ali neskladnosti v 
zaključnem računu ali transakcijah, povezanih z računovodskimi izkazi, 
pomembne, vendar ne prevladujoče (kot je navedeno v odstavku 10). Sodišče 
izreče mnenje s pridržkom tudi, kadar revizor ne more pridobiti zadostnih 
ustreznih revizijskih dokazov, na katerih bi temeljilo njegovo mnenje, in so 
morebitne posledice te nezmožnosti za zaključni račun ali transakcije, povezane z 
računovodskimi izkazi, pomembne, vendar ne prevladujoče (kot je navedeno v 
odstavku 11). 
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javnimi naročili ugotovljena pomembna, ne pa tudi prevladujoča stopnja 

napake.  

11. Sodišče je mnenje s pridržkom izreklo tudi za Frontex. Še vedno ni dovolj 

revizijskih dokazov o zakonitosti in pravilnosti transakcij, ki se nanašajo na 

nepovratna sredstva. Za sporazume o nepovratnih sredstvih, podpisane po 

juniju 2013, so bila sicer uvedena celovitejša predhodna preverjanja, vendar 

večina transakcij iz leta 2013 izhaja iz sporazumov o nepovratnih sredstvih, 

podpisanih pred tem datumom. Morebitni vplivi tega so pomembni, vendar ne 

več prevladujoči kot lani5

Pripombe, zaradi katerih mnenja Sodišča niso vprašljiva 

. 

12. Sodišče je, ne da bi bila zato vprašljiva njegova mnenja, izrazilo skupno 97 

(2012: 123) pripomb v zvezi s 35 agencijami, v katerih je poudarilo pomembne 

zadeve in opredelilo področja, na katerih bi bile mogoče nadaljnje izboljšave. 

Pripombe so se nanašale na zanesljivost računovodskih izkazov, zakonitost in 

pravilnost transakcij, notranje kontrole, izvrševanje proračuna in druge zadeve, 

kot je dobro finančno poslovodenje. Po številnih temeljitih letnih revizijah 

postopkov za zaposlovanje je bila revizija za leto 2013 nadaljevanje 

spremljanja ugotovitev prejšnjih let na tem področju (zato se je število pripomb 

zmanjšalo)6

                                            
5 Sodišče je za proračunsko leto 2012 zavrnilo izrek mnenja. 

. 

6 Leta 2013 je Sodišče izrazilo tri pripombe v zvezi s postopki za zaposlovanje 
(2012: 17). 
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Diagram 1 – Število pripomb po naslovih 

 

Zanesljivost izkazov
4

Zakonitost/ 
pravilnost                                           

7

Notranje kontrole
17

Izvrševanje 
proračuna

47

Drugo (zlasti DFP)
22

Pripombe Sodišča v letu 2013

 

Vir: specifična poročila o zaključnih računih agencij za leto 2013. 

13. Pregled pripomb za posamezne agencije je v Prilogi II

Pripomba o zanesljivosti računovodskih izkazov 

. Povzetek 

najpogostejših pripomb je v nadaljevanju. 

14. Izražene so bile štiri pripombe v zvezi s štirimi agencijami. Nanašajo se na 

slabosti pri evidentiranju vnaprej vračunanih stroškov, popolnost opomb k 

računovodskim izkazom, obračunavanje osnovnih sredstev in uskladitev 

izkazov dobaviteljev ob koncu leta. (Lani se je pet od sedmih pripomb nanašalo 

na nepotrjene računovodske sisteme, ki so jih računovodje agencij medtem že 

potrdili.) 
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Pripombe o zakonitosti in pravilnosti transakcij 

15. Sedem izraženih pripomb se nanaša na sedem agencij. Šest jih obravnava 

slabosti pri postopkih javnega naročanja na področjih, kot so preglednost 

postopkov za oddajo naročil zunanjim izvajalcem, doslednost med 

informacijami v objavi javnega razpisa in razpisnih pogojih, dosledna uporaba 

meril za upravičenost / izbirnih meril ter podaljšanje okvirnih pogodb. Lani je 

bilo v zvezi s postopki javnega naročanja izraženih enako število pripomb. 

Pripombe o notranjih kontrolah 

16. 17 izraženih pripomb (2012: 34) se nanaša na deset agencij (2012: 22). V 

štirih primerih (2012: v petih) so se pripombe nanašale na slabosti pri izvajanju 

standardov notranje kontrole, bodisi ker konec leta še niso bili sprejeti ali pa so 

bili sprejeti, a so se le delno izvajali, bodisi ker se je popravni ukrep še izvajal. 

Pozitiven razvoj pomeni zmanjšanje števila pripomb v zvezi z upravljanjem 

osnovnih sredstev (s sedem v letu 2012 na dve v letu 2013) in upravljanjem 

nepovratnih sredstev (s petih v letu 2012 na dve v letu 2013).  

Pripombe o izvrševanju proračuna 

17. Visoka stopnja prenosov odobrenih proračunskih sredstev, za katera so bile 

prevzete obveznosti, v naslednje leto je še vedno najpogostejša pripomba na 

tem področju in se nanaša na 24 (2012: 26) agencij. Čeprav za visoko stopnjo 

prenosov v naslednje leto običajno velja, da je v nasprotju s proračunskim 

načelom enoletnosti in lahko pomeni slabosti pri načrtovanju in izvrševanju 

proračuna, je pogosto posledica dogodkov, na katere agencije (deloma) niso 

mogle vplivati (npr. računi ali prijave stroškov, ki jih agencije do konca leta niso 

prejele), ali ki so bili utemeljeni z večletno naravo operacij, postopkov javnega 

naročanja ali projektov.  

18. Visoka stopnja razveljavitev prenosov iz prejšnjih let je bila ugotovljena v 

sedmih primerih (2012: v devetih). Take razveljavitve pomenijo, da so bile 
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odobritve prenesene v naslednje leto na podlagi previsoko ocenjenih potreb ali 

da drugače niso bile upravičene.  

Druge pripombe 

19. Izraženih je bilo je še 22 (2012: 27) drugih pripomb, ki so se nanašale na 

15 agencij (2012: 20). Šest jih je bilo povezanih s tem, da agencije z državami 

gostiteljicami niso imele sklenjenih sporazumov o sedežu, 11 pa z dobrim 

finančnim poslovodenjem, kot so na primer: 

• stopnja plačanih dodatkov za pripravljenost; 

• agencije na različnih krajih (celo v isti državi članici): upravni stroški bi bili 

verjetno nižji, če bi bili vsi zaposleni na isti lokaciji; 

• stanje gotovine je bilo pri številnih agencijah višje, kot upravičujejo 

operativne zahteve (skupno 506 milijonov EUR). 

Spremljanje upoštevanja pripomb iz prejšnjih let 

20. V Prilogi III

ZAKLJUČKI 

 je prikazano, da so bili popravni ukrepi za 192 pripomb, ki so 

bile konec leta 2012 odprte, v letu 2013 v 94 primerih zaključeni, da so se v 

47 primerih še izvajali in da so bili v 5 primerih neizvedeni (v 46 primerih, ki so 

se nanašali predvsem na prenose proračunskih sredstev, se popravni ukrepi 

niso zahtevali). 

21. Vse agencije so pripravile svoje zaključne račune skladno z določbami 

finančnih uredb, ki se zanje uporabljajo, in računovodskimi pravili, ki jih je 

sprejel računovodja Komisije.  

22. Sodišče je ugotovilo, da so bile transakcije, povezane z računovodskimi 

izkazi, zakonite in pravilne pri vseh agencijah razen dveh. Mnenje s pridržkom 

je bilo izrečeno za EIT in Frontex (zlasti v zvezi s transakcijami, povezanimi z 

nepovratnimi sredstvi). 
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23. Agencije so s popravnimi ukrepi, ki so jih sprejele na podlagi pripomb 

Sodišča iz prejšnjih let, še dodatno izboljšale svoje postopke. Kljub temu pa bi 

bilo mogoče še marsikaj izboljšati, kar kažejo tudi številne pripombe za 

leto 2013. 
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Priloga I

Prihodki agencij (proračunske napovedi, uveljavljene pravice in prejeti zneski) in načrti delovnih mest

Agencija Matični GD Področje
Proračunska 

napoved 
prihodkov2

Sprememba 
proračunske 

napovedi 
prihodkov 

Uveljavljene 
pravice2 Prejeti zneski2

Načrt delovnih 
mest3

Sprememba 
načrta delovnih 

mest

Proračunska 
napoved 

prihodkov4

Uveljavljene 
pravice4 Prejeti zneski4

Načrt delovnih 
mest3

(v milijonih EUR) 2013 : 2012 (v milijonih EUR) (v milijonih EUR) 2013 : 2012 (v milijonih EUR) (v milijonih EUR) (v milijonih EUR)

Decentralizirane agencije
Evropska agencija za zdravila –  EMA SANCO zdravje in potrošniki 252 14% 269 240 611 4% 222 254 224 590
Urad za usklajevanje na notranjem trgu  – OHIM MARKT notranji trg in storitve 418 -3% 189 189 861 11% 429 176 176 775
Evropska agencija za varnost v letalstvu  – EASA MOVE mobilnost in promet 151 1% 125 125 692 9% 150 116 115 634
Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na 
zunanjih mejah držav članic – FRONTEX HOME notranje zadeve 94 4% 92 92 153 7% 90 76 76 143

Evropski policijski urad – EUROPOL HOME notranje zadeve 83 -1% 83 83 457 0% 84 83 83 457
Evropska agencija za varnost hrane – EFSA SANCO zdravje in potrošniki 76 -1% 76 76 351 -1% 77 77 77 355
Evropska agencija za pomorsko varnost – EMSA MOVE mobilnost in promet 57 -3% 58 56 213 0% 59 54 53 213
Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni – 
ECDC SANCO zdravje in potrošniki 58 0% 59 59 198 -1% 58 58 58 200

Prevajalski center za organe Evropske unije – CDT DGT prevajanje 52 8% 54 50 206 -6% 48 49 45 220
Evropska agencija za okolje – EEA ENV okolje 49 17% 63 63 138 1% 42 52 51 136
Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v 
kazenskih zadevah – EUROJUST JUST pravosodje 32 -3% 32 32 213 0% 33 33 33 213

Evropska agencija za kemikalije – ECHA ENTR podjetništvo in industrija 99 200% 98 98 503 7% 33 35 35 470
Evropska železniška agencija – ERA MOVE mobilnost in promet 26 0% 26 26 143 -1% 26 26 26 144
Agencija Evropske unije za temeljne pravice – FRA JUST pravosodje 22 5% 22 22 78 4% 21 21 21 75
Evropski bančni organ – EBA MARKT notranji trg in storitve 26 24% 26 26 93 37% 21 19 19 68
Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer 
– EUROFOUND EMPL notranji trg in storitve 21 0% 21 21 101 0% 21 21 21 101

Evropska fundacija za usposabljanje – ETF EAC izobraževanje in kultura 20 -5% 22 22 96 0% 21 20 20 96
Evropski organ za vrednostne papirje in trge – ESMA MARKT notranji trg in storitve 28 40% 30 30 121 61% 20 19 19 75
Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja – 
CEDEFOP EAC izobraževanje in kultura 19 0% 18 18 100 -1% 19 20 20 101

Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine – EIOPA MARKT notranji trg in storitve 19 19% 18 18 80 16% 16 14 14 69

Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami – 
EMCDDA HOME notranje zadeve 16 0% 16 16 84 0% 16 16 16 84

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu – EU-OSHA EMPL notranji trg in storitve 15 0% 16 16 44 0% 15 15 15 44

Urad Skupnosti za rastlinske sorte – CPVO SANCO zdravje in potrošniki 14 8% 13 13 48 4% 13 13 13 46
Agencija za evropski GNSS – GSA ENTR podjetništvo in industrija 14 8% 54 54 77 75% 13 21 21 44

Evropska agencija za nadzor ribištva – EFCA MARE pomorske zadeve in 
ribištvo 9 -10% 9 9 54 0% 10 10 10 54

Evropski inštitut za enakost spolov – EIGE JUST pravosodje 7 -13% 8 8 30 0% 8 8 8 30
Evropska policijska akademija – CEPOL HOME notranje zadeve 8 0% 9 9 28 0% 8 9 9 28
Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij – 
ENISA CONNECT komunikacijska omrežja, 

vsebine in tehnologija 10 25% 10 9 47 0% 8 8 8 47

Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev – ACER ENER energetika 12 71% 12 12 49 14% 7 7 7 43

Evropski azilni podporni urad – EASO HOME notranje zadeve 11 57% 10 10 45 18% 7 2 2 38
Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije – 
BEREC CONNECT komunikacijska omrežja, 

vsebine in tehnologija 4 33% 4 4 16 0% 3 3 3 16

Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih 
informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice 
– eu-LISA

HOME notranje zadeve 34 19 19 120
finančno 

samostojna od 
2013

n. r. n. r. n. r. n. r.

Izvajalske agencije
Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in 
kulturo – EACEA EAC izobraževanje in kultura 51 2% 52 52 105 2% 50 50 50 103

Izvajalska agencija za raziskave – REA RTD raziskave in razvoj 47 2% 47 47 140 9% 46 47 47 128

Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta – ERCEA RTD raziskave in inovacije 40 3% 40 40 100 0% 39 39 39 100

Izvajalska agencija za konkurenčnost in inovativnost – EACI ENER energetika 16 0% 16 16 37 0% 16 17 17 37

Izvajalska agencija za vseevropsko prometno omrežje – TEN-
TEA MOVE mobilnost in promet 10 0% 10 10 33 0% 10 10 10 33

Izvajalska agencija za zdravje in potrošnike – EAHC SANCO zdravje in potrošniki 7 0% 7 7 12 0% 7 7 7 12
Drugi organi
Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo – EIT EAC izobraževanje in kultura 99 27% 97 97 34 21% 78 77 77 28

Agencija za oskrbo1 – EURATOM ENER & RTD energetika ter raziskave 
in inovacije 0,1 0% 0,1 0,1 25 0% 0,1 0,1 0,1 25

Pokojninski sklad Europola – EPF HOME upravni odhodki Europola n. r. n. r. n. r. n. r. n. r. n. r. n. r. n. r.

Skupaj 2 026 10% 1 830 1 794 6 536 8% 1 844 1 582 1 545 6 075

2013 2012
Subvencija Komisije v deležu prihodkov agencij: 51,9% 64,0%
Proračunska napoved prihodkov agencij kot delež splošnega proračuna EU: 1,4% 1,4%
Načrt delovnih mest agencij kot delež celotnega načrta iz splošnega proračuna EU: 14,0% 13,1%

1 Agencija za oskrbo Euratom ni konsolidirana  v zaključnih računih EU.
2 Skladno z začasnim konsolidiranim zaključnim računom EU za leto 2013.
3 Samo stalni in začasni uradniki EU (AD in AST) – skladno z načrtom delovnih mest. Poleg tega je na podlagi pogodb za začasne  in napotene uslužbence v agencijah EU zaposlenih še približno 2 880 uslužbencev.
4 Skladno s končnim konsolidiranim zaključnim računom EU za leto 2012 (ki je bil prilagojen za OHIM).

2013 2012
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Priloga II
Pripombe Sodišča v letu 2013, zaradi katerih njegovo mnenje ni vprašljivo

Slabosti pri postopkih javnega 
naročanja Drugo

Standardi 
notranje kontrole 
se ne izvajajo v 

celoti

Slabe kontrole 
osnovnih sredstev 
/ pregleda stanja

Slabe kontrole 
nepovratnih 

sredstev
Drugo

Visoki 
prenosi v 
naslednje 

leto

Visoke proračunske 
prerazporeditve

Visoke 
razveljavitve 

prenosov iz leta 
2012

Nezadostne 
obveznosti Drugo Zaposlovanje Dobro finančno 

poslovodenje

Ni sporazuma o 
sedežu z državo 

članico
Drugo

1 ACER – Ljubljana 3 X X X
2 BEREC – Riga 2 X X
3 CdT – Luxembourg 4 X X X X
4 CEDEFOP – Solun1 0
5 CEPOL – Bramshill1 3 X X X
6 EFCA – Vigo 1 X
7 CPVO – Angers 1 X
8 EACEA – Bruselj 1 X
9 EACI – Bruselj 1 X

10 EAHC – Luxembourg 3 X X X
11 EASA – Köln 3 X X X
12 EASO – Valletta1 6 X X X X X X
13 EBA – London 2 X X
14 ECDC – Stockholm1 4 X X X X
15 ECHA – Helsinki 2 X X
16 EEA – København1 1 X
17 EFSA – Parma1 3 X X X
18 EIGE – Vilna 1 X
19 EIOPA – Frankfurt 4 X XX X
20 EIT – Budimpešta1 4 X X X X
21 EMA – London 0
22 EMCDDA – Lizbona1 1 X
23 EMSA – Lizbona 0
24 ENISA – Heraklion 4 X X XX
25 ERA – Valenciennes 5 X X X X X
26 ERCEA – Bruselj 0
27 ESMA – Pariz 4 X X XX
28 ETF – Torino 1 X
29 EU-LISA – Talin 8 X X XXXX X X
30 EU-OSHA – Bilbao 1 X
31 EURATOM – Luxembourg 2 X X
32 EUROFOUND – Dublin 4 X X X X
33 EUROJUST – Haag1 2 X X
34 EUROPOL – Haag 2 X X
35 EPF – Haag 0
36 FRA – Dunaj 1 X
37 FRONTEX – Varšava1 5 X X X X X
38 GSA – Praga1 2 X X
39 OHIM – Alicante 3 X X X
40 REA – Bruselj 0
41 TEN-TEA – Bruselj 3 XX X

4 6 1 4 2 2 9 24 3 7 6 7 3 11 6 2
4

4% 7% 18% 48% 23%

1 Upravljanje nepovratnih sredstev.

Skupaj: 17
Vmesna vsota:

47

Notranje kontrole Druge pripombe

97

Število 
pripomb 
skupaj

22

Izvrševanje proračuna

Zanesljivost izkazov

Zakonitost/pravilnost transakcij

7
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Priloga III
Spremljanje odprtih pripomb iz let 2011 in 2012, zaradi katerih mnenja Sodišča niso vprašljiva

Skupaj Zaključene Se izvajajo Neizvedene N. r.

Decentralizirane agencije

1 Evropska agencija za zdravila –  EMA 8 4 1 3

2 Urad za usklajevanje na notranjem trgu  – OHIM 5 2 3

3 Evropska agencija za varnost v letalstvu  – EASA 5 3 2

4 Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic – FRONTEX 10 4 6

5 Evropski policijski urad – EUROPOL 14 10 1 3

6 Evropska agencija za varnost hrane – EFSA 6 3 1 2

7 Evropska agencija za pomorsko varnost – EMSA 6 3 2 1

8 Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni – ECDC 3 1 2

9 Prevajalski center za organe Evropske unije – CDT 2 2

10 Evropska agencija za okolje – EEA 1 1

11 Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah – EUROJUST 4 2 1 1

12 Evropska agencija za kemikalije – ECHA 4 2 2

13 Evropska železniška agencija – ERA 6 3 3

14 Agencija Evropske unije za temeljne pravice – FRA 3 2 1

15 Evropski bančni organ – EBA 7 5 1 1

16 Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer – EUROFOUND 0

17 Evropska fundacija za usposabljanje – ETF 1 1

18 Evropski organ za vrednostne papirje in trge – ESMA 13 4 6 0 3

19 Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja – CEDEFOP 5 4 1

20 Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine – EIOPA 6 4 1 1

21 Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami – EMCDDA 6 2 4 0

22 Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu – EU-OSHA 4 3 1

23 Urad Skupnosti za rastlinske sorte – CPVO 3 1 2

24 Agencija za evropski GNSS – GSA 3 2 1

25 Evropska agencija za nadzor ribištva – EFCA 3 2 1

26 Evropski inštitut za enakost spolov – EIGE 4 2 2

27 Evropska policijska akademija – CEPOL 10 2 4 1 3

28 Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij – ENISA 2 1 1

29 Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev – ACER 7 5 2

30 Evropski azilni podporni urad – EASO 12 2 1 1 8

31 Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije – BEREC 14 11 3

32 Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in 
pravice – eu-LISA*

Izvajalske agencije

33 Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo – EACEA 1 1

34 Izvajalska agencija za raziskave – REA 2 1 1

35 Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta – ERCEA 0

36 Izvajalska agencija za konkurenčnost in inovativnost – EACI 2 2

37 Izvajalska agencija za vseevropsko prometno omrežje – TEN-TEA 1 1

38 Izvajalska agencija za zdravje in potrošnike – EAHC 3 3

Drugi organi

39 Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo – EIT 3 2 1

40 Agencija za oskrbo – EURATOM 2 1 1

41 Pokojninski sklad Europola – EPF 1 1

192 94 47 5 46

* Agencija je bila za leto 2013 prvič revidirana, zato pripomb za leto 2012 ni.

Skupaj
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