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UVOD 

1. Sodišče je v skladu z določbami člena 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) 

izreklo mnenje o zanesljivosti računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi 

povezanih transakcij za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2014, za 

32 regulativnih agencij , šest izvajalskih agencij, Agencijo za oskrbo Euratom (Euratom), 

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) ter Pokojninski sklad Europola 

(glej tabelo 1

2. Sodišče je tako kot v prejšnjih letih revidiralo zakonitost in pravilnost transakcij. Vendar 

je leta 2014 zaključne račune 30 regulativnih agencij, ki jih subvencionira Unija, in EIT prvič 

preveril neodvisni zunanji revizor (revizijsko podjetje) v skladu s členom 208(4) nove 

finančne uredbe

). 

1 in členom 107(1)2

3. Za Agencijo za oskrbo Euratom, agenciji, ki se v celoti financirata sami (OHIM in CPVO), 

šest izvajalskih agencij in Pokojninski sklad Europola (EPF) je revizijsko delo v zvezi z 

zaključnimi računi opravilo Sodišče samo.  

 nove okvirne finančne uredbe za agencije. Sodišče je pri 

svojih mnenjih o teh zaključnih računih upoštevalo revizijsko delo, ki ga je opravil neodvisni 

zunanji revizor, in ukrepe, sprejete na podlagi njegovih ugotovitev.  

                                                      

1 Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 298, 26.10.2012, 
str. 1). 

2 Člen 107 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 (UL L 328, 7.12.2013, str. 42). 
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Tabela 1 – Revizijske ureditve po skupinah 

 Agencije, ki jih je revidiralo 
Sodišče 

Revizijo je 
opravilo samo 

Sodišče 

Revizijo sta opravila 
Sodišče in zunanji 

revizor 

Skupaj 

Regulativne agencije 

agencije, ki jih subvencionira 
Unija 

– 30 

32 
agenciji, ki se financirata 
sami – OHIM in CPVO 

2 – 

Izvajalske agencije 
EACEA, REA, ERCEA, EASME, 
INEA in CHAFEA 

6 – 6 

Drugi organi 
Euratom in EPF 2 – 

3 
EIT – 1 

Skupaj  10 31 41 

4. Podrobnosti o revidiranih agencijah, njihovih proračunih in zaposlenih so v Prilogi I

5. V tem povzetku je pregled rezultatov letnih revizij agencij, ki jih je Sodišče opravilo za 

proračunsko leto 2014. Njegov namen je olajšati analizo in primerjavo specifičnih poročil, ki 

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

odgovori agencij. Ta povzetek ni revizijsko poročilo ali mnenje. 

. 

6. 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. 

7. Šest izvajalskih agencij je pooblaščenih za opravljanje nalog, povezanih z upravljanjem 

enega ali več programov Unije. Ustanovljene so za določeno obdobje, sedeže pa imajo v 

Bruslju (pet) ali Luxembourgu (ena). 

8. Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo je neodvisen decentraliziran organ EU, ki 

združuje znanstvene, poslovne in izobraževalne vire za okrepitev inovacijskih zmogljivosti EU. 
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9. Euratom v Luxembourgu je bil ustanovljen v podporo ciljem iz Pogodbe o ustanovitvi 

Evropske skupnosti za atomsko energijo.  

10. Pokojninski sklad Europola s sedežem v Haagu je bil ustanovljen za financiranje in 

izplačevanje pokojnin uslužbencem, ki so bili v Europolu zaposleni pred 1. januarjem 2010, 

ko je ta postal agencija EU. 

11. Skupni proračun agencij za leto 2014 je znašal približno 1,9 milijarde EUR (2013: 

2 milijardi EUR), kar je približno 1,4 % splošnega proračuna EU za leto 2014 (2013: 1,4 %). 

Subvencije Evropske komisije so znašale približno 1,2 milijarde EUR, ostalo pa je izviralo iz 

prihodkov od pristojbin in drugih virov. V agencijah je zaposlenih približno 6 578 (2013: 

6 536) stalnih in začasnih uslužbencev, kar je 14 % (2013: 14 %) vseh uradnikov EU, 

odobrenih v okviru splošnega proračuna EU (načrt delovnih mest). Poleg tega za agencije 

dela še približno 3 200 (2013: 2 900) drugih uslužbencev (pogodbenih ali napotenih 

uslužbencev). Povečanje števila zaposlenih je opaziti predvsem pri agencijah, ki so jim bile 

dodeljene dodatne naloge ali ki imajo nadzorne odgovornosti za finančno panogo, ter pri 

izvajalskih agencijah z dodatnimi odgovornostmi v okviru programa Obzorje 2020 in drugih 

programov. 

12. Pri agencijah je finančno tveganje glede na celotni proračun EU razmeroma majhno, 

vendar 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 bistvena za evropske državljane, tj. zdravje, varnost, zaščita, svoboda in 

pravosodje. 

INFORMACIJE, NA KATERIH TEMELJIJO MNENJA SODIŠČA 

13. Sodišče je pri 31 agencijah, ki jih je revidiral neodvisni zunanji revizor, pregledalo delo 

revizijskih podjetij v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi. Pri oblikovanju mnenj o 

zanesljivosti računovodskih izkazov, izraženih v specifičnih letnih poročilih, je Sodišče 

upoštevalo delo revizijskih podjetij.  

14. Sodišče ima ustrezno zagotovilo, da lahko za utemeljitev lastnega mnenja o zanesljivosti 

računovodskih izkazov uporabi delo zasebnega revizijskega podjetja. 
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15. Revizijski pristop v zvezi z zakonitostjo in pravilnostjo transakcij, ki sta še vedno v izključni 

pristojnosti Sodišča, vključuje analitične revizijske postopke, neposredno preizkušanje 

transakcij in oceno notranjih kontrol agencij.  

16. Za preostalih 10 agencij je Sodišče še naprej izvajalo tako revizije zakonitosti in 

pravilnosti transakcij, povezanih z računovodskimi izkazi, kot tudi revizije zanesljivosti 

računovodskih izkazov. 

REZULTATI REVIZIJ 

Mnenja o zanesljivosti računovodskih izkazov 

17. Zaključni računi 41 agencij v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo njihov 

finančni položaj na dan 31. decembra 2014 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. 

18. V zvezi z zanesljivostjo računovodskih izkazov Evropske agencije za operativno 

upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-

LISA) in Pokojninskega sklada Europola je Sodišče vključilo odstavka o poudarjanju zadeve3

                                                      

3 Odstavek o poudarjanju zadeve 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. 

. V 

primeru eu-LISA se razmere, na katere je Sodišče opozorilo v svojem specifičnem letnem 

poročilu za leto 2013 niso spremenile, saj je še vedno prisotna potreba po zanesljivih in 

popolnih podatkih za vrednotenje glavnih informacijskih sistemov agencije, vključno s stroški 

strojne opreme ter serijske programske opreme in programske opreme po naročilu. Ta 

sredstva se amortizirajo. Njihov znesek za leto 2014 je še vedno pomemben, vendar se iz leta 

v leto zmanjšuje. V primeru Pokojninskega sklada Europola je Sodišče opozorilo na to, da je 

bil zaključni račun sklada za leto 2014 pripravljen na podlagi načela časovne neomejenosti 

poslovanja čeprav se pričakuje, da do konca leta 2015 ne bo več aktivnih upravičencev, 

trenutno pa se ocenjuje tudi likvidacija sklada.  
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Mnenja o zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij 

19. Sodišče je za 41 agencij ugotovilo, da so transakcije, povezane z letnimi računovodskimi 

izkazi za proračunsko leto, ki se je končalo 31. decembra 2014, v vseh pomembnih pogledih 

zakonite in pravilne. 

20. Sodišče je v zvezi z zakonitostjo in pravilnostjo transakcij, povezanih z računovodskimi 

izkazi EIT, vključilo odstavek o poudarjanju zadeve. V sporazumih o nepovratnih sredstvih, 

podpisanih v skladu z okvirnimi partnerskimi sporazumi, sklenjenimi s tremi prvimi 

skupnostmi znanja in inovacij (SZI), je določeno, da finančni prispevek EIT v prvih petih letih, 

tj. od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2014, ne sme presegati 25 % skupnih odhodkov SZI.  

Pripombe, zaradi katerih mnenja Sodišča niso vprašljiva 

21. Sodišče je, ne da bi bila zato vprašljiva njegova mnenja, izrazilo skupno 79 pripomb 

(2013: 97) v zvezi s 35 agencijami (2013: 35), 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.  
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Diagram 1 – Število pripomb po naslovih 

 

Vir: specifična poročila o zaključnih računih agencij za leto 2014. 

22. Pregled pripomb za posamezne agencije je v Prilogi II

Pripomba o zanesljivosti računovodskih izkazov 

. Povzetek najpogostejših pripomb 

in/ali pripomb posebnega pomena je v nadaljevanju. 

23. Poleg dveh že omenjenih odstavkov o poudarjanju zadeve je Sodišče imelo tudi 

pripombo o zanesljivosti računovodskih izkazov v zvezi z Evropskim organom za vrednostne 

papirje in trge (ESMA), v kateri obravnava razkritje prejemkov, ki so temeljili na ocenjenih 

namesto na dejanskih zneskih.  

Pripombe o zakonitosti in pravilnosti transakcij 

24. Pet pripomb (2013: sedem) v tej kategoriji se nanaša na pet agencij (2013: sedem) in 

obravnava slabosti pri postopkih javnega naročanja, ki so povezane z jasnostjo tehničnih 

specifikacij v javnih razpisih in pravočasnostjo povabil k oddaji ponudb, slabosti pri kontrolah 

nepovratnih sredstev in upoštevanje predpisanih rokov za pobiranje pristojbin.  

Zanesljivost 
računovodskih 

izkazov: 1
Zakonitost/

pravilnost : 5

Notranje kontrole: 
7

Izvrševanje 
proračuna: 44

Druge pripombe:  
22

Pripombe Sodišča v letu 2014
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Pripombe o notranjih kontrolah 

25. Sedem izraženih pripomb (2013: 17) se nanaša na sedem agencij (2013: 10). Dve se 

nanašata na slabosti pri kontrolah nepovratnih sredstev (2013: dve), ena na slabosti pri 

kontrolah sredstev (2013: dve), druge pa na različne pomanjkljivosti pri notranjih kontrolah. 

Na splošno je bil pri notranjih kontrolah dosežen bistven napredek. Število pripomb se je 

zmanjšalo za več kot 50 % in nobena se ni nanašala na neizvajanje standardov notranje 

kontrole.  

Pripombe o izvrševanju proračuna 

26. 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 28 agencij (2013: 24). 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 je utemeljena z večletno naravo operacij, postopkov javnega naročanja ali 

projektov.  

27. Visoka stopnja razveljavitev prenosov iz prejšnjih let je bila ugotovljena v osmih primerih 

(2013: 7). Take razveljavitve pomenijo, da so bile odobritve prenesene v naslednje leto na 

podlagi previsoko ocenjenih potreb ali da drugače niso bile utemeljene.  

28. Tri izražene pripombe so se nanašale na nezadostne prevzete obveznosti (2013: šest) in 

ena na visoke prerazporeditve proračunskih sredstev (2013: tri). 

Druge pripombe 

29. Skupno 22 drugih izraženih pripomb (2013: 22) se je nanašalo na 17 agencij (2013: 15), 

od tega sedem na zadeve, povezane z dobrim finančnim poslovodenjem. Štiri od sedmih 

pripomb so se nanašale na slabosti pri vodenju javnih naročil in pogodb: kopičenje režijskih 

stroškov in dobičkov; nezadostna konkurenca pri cenah zaradi prekomernega osredotočanja 

na kakovost; načrtovani cilji in dejavnosti niso bili dovolj specifični, da bi upravičili odločitev 
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za javno naročilo; slabo načrtovanje zamenjave za obstoječo pogodbo, ki je vplivalo na 

pošteno konkurenco.  

30. Pri reviziji ene od agencij je Sodišče odkrilo napačno izračunavanje plač, kar je privedlo 

do prenizkih plačil nekaterim uslužbencem EU, ki so se zaposlili pred začetkom veljavnosti 

Kadrovskih predpisov iz leta 2004. Po nadaljnjih pregledih, ki jih je zahtevalo Sodišče, je bila 

enaka težava ugotovljena še pri 18 drugih agencijah (prenizka plačila so skupaj znašala 

približno 378 670 EUR). Vendar so bili zadevni zneski bistveni le za šest agencij in so bili zato 

izrecno navedeni v ustreznih specifičnih letnih poročilih. Glede odgovornosti za napake se 

mnenja agencij razlikujejo od mnenja Urada za vodenje in plačevanje posameznih pravic. 

31. Evropska agencija za okolje (EEA) je z medinstitucionalno pogodbo, ki jo je sklenil GD za 

informatiko, najela storitve varnostnega kopiranja pri ponudniku storitev v oblaku. Pogoji iz 

pogodbe niso zagotovili upoštevanja privilegijev in imunitet Evropskih skupnosti, ki veljajo za 

Agencijo, niti spoštovanja zagotovil državljanom Evropske unije o zasebnosti, ki jih določa 

člen 7 Listine o temeljnih pravicah. Obstaja verjetnost, da bodo takšne storitve v prihodnosti 

uporabljale tudi druge agencije. Pomembno je, da poskrbijo, da takšne storitve zagotavljajo 

popolno zaščito privilegijev in imunitet, potrebnih za uspešno delovanje Agencije in 

zasebnost državljanov EU. 

Spremljanje upoštevanja pripomb iz prejšnjih let 

32. Specifična letna poročila za leto 2014 dajejo pregled nadaljnjih ukrepov, ki so jih agencije 

sprejele na podlagi nerešenih pripomb iz prejšnjih let. Priloga III kaže, da so bili v letu 2014 

popravljalni ukrepi za 153 pripomb, ki so bile konec leta 2013 nerešene v 51 primerih 

zaključeni, v 41 primerih so se še izvajali, v šestih pa še niso bili izvedeni. Za 55 pripomb, ki so 

se nanašale predvsem na utemeljene prenose proračunskih sredstev, niso bili zahtevani 

popravljalni ukrepi. 

ZAKLJUČKI 

33. Vse agencije so pripravile zanesljive zaključne račune. Sodišče je izrazilo dve poudarjeni 

zadevi, in sicer v zvezi z agencijo eu-LISA in Pokojninskim skladom Europola. 



 11 

 
ADB065126SL02-15PP-CH301-15FIN-Synthesis_report_2014-TR.docx 15.9.2015 

34. Sodišče je ugotovilo, da so bile transakcije, povezane z računovodskimi izkazi, zakonite in 

pravilne pri vseh agencijah, ter izrazilo eno poudarjeno zadevo, ki se nanaša na Evropski 

inštitut za inovacije in tehnologijo. 

35. Izražena je bila ena pripomba v zvezi z uporabo storitev računalništva v oblaku pri 

Evropski agenciji za okolje. 

36. Pet pripomb se je nanašalo na nezadostna plačila uslužbencem EU, ki so se zaposlili pred 

začetkom veljavnosti Kadrovskih predpisov iz leta 2004. 

37. Agencije so s popravljalnimi ukrepi, ki so jih sprejele na podlagi pripomb Sodišča iz 

prejšnjih let, še dodatno izboljšale svoje postopke. Kljub temu bi se lahko še marsikaj 

izboljšalo, kot je razvidno iz števila pripomb v letu 2014. 



ADB065126SL02-15AA-CH301-15FIN-RAS-Synthesis_report_2014-TR.xlsx 15.9.2015

Prihodki agencij (proračunske napovedi, določene pravice in prejeti zneski) in načrti delovnih mest Priloga I

Agencija Matični GD Področje
Proračunska 

napoved 
dohodkov 2

Določene pravice 
2 Prejeti zneski 2

Načrt delovnih 
mest 3

Proračunska 
napoved 

dohodkov 2

Določene pravice 
2 Prejeti zneski 2

Načrt delovnih 
mest 3

(v milijonih EUR) (v milijonih EUR) (v milijonih EUR) (v milijonih EUR) (v milijonih EUR) (v milijonih EUR)

Regulativne agencije

Evropska agencija za zdravila – EMA SANCO
Zdravje in varstvo 

potrošnikov
282 311 272 599 252 269 240 611

Urad za usklajevanje na notranjem trgu – OHIM MARKT Notranji trg 194 196 196 844 418 189 189 861

Evropska agencija za varnost v letalstvu – EASA MOVE Mobilnost in promet 162 145 137 685 151 125 125 692
Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih 
mejah – FRONTEX

HOME Notranje zadeve 98 87 87 152 94 92 92 153

Evropski policijski urad – EUROPOL HOME Notranje zadeve 84 85 85 450 83 83 83 457

Evropska agencija za varnost hrane – EFSA SANCO
Zdravje in varstvo 

potrošnikov
80 80 80 344 76 76 76 351

Evropska agencija za pomorsko varnost – EMSA MOVE Mobilnost in promet 58 58 58 210 57 58 56 213

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni – ECDC SANCO
Zdravje in varstvo 

potrošnikov
60 59 59 194 58 59 59 198

Prevajalski center za organe Evropske unije – CDT LANGUAGE Prevajalska služba 56 48 47 203 52 54 50 206

Evropska agencija za okolje – EEA ENV-CLIM Okolje 43 53 52 135 49 63 63 138

Urad za evropsko pravosodno sodelovanje – EUROJUST HOME Pravosodje 34 34 34 209 32 32 32 213

Evropska agencija za kemikalije – ECHA ENTERPRISE AND INDUSTRY Podjetništvo 33 37 37 495 99 98 98 503

Evropska železniška agencija – ERA MOVE Mobilnost in promet 26 26 26 140 26 26 26 143

Agencija Evropske unije za temeljne pravice – FRA JUSTICE Pravosodje 21 21 21 75 22 22 22 78

Evropski bančni organ – EBA MARKT Notranji trg 34 34 34 111 26 26 26 93
Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer – 
EUROFOUND

EMPL
Zaposlovanje in socialne 

zadeve
21 21 21 99 21 21 21 101

Evropska fundacija za usposabljanje – ETF EAC Izobraževanje in kultura 20 21 21 94 20 22 22 96

Evropski organ za vrednostne papirje in trge – ESMA MARKT Notranji trg 33 32 32 133 28 30 30 121

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja – CEDEFOP EAC Izobraževanje in kultura 18 17 17 98 19 18 18 100

Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine – EIOPA MARKT Notranji trg 22 22 22 87 19 18 18 80
Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami – 
EMCDDA

HOME Notranje zadeve 15 16 16 82 16 16 16 84

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu – EU-OSHA EMPL
Zaposlovanje in socialne 

zadeve
15 15 15 43 15 16 16 44

Urad Skupnosti za rastlinske sorte – CPVO SANCO
Kmetijstvo in razvoj 

podeželja
15 13 13 47 14 13 13 48

Agencija za evropski GNSS – GSA PODJETNIŠTVO IN INDUSTRIJA Podjetništvo 25 358 358 96 14 54 54 77

Evropska agencija za nadzor ribištva – EFCA MARE Pomorske zadeve in ribištvo 9 9 9 53 9 9 9 54

Evropski inštitut za enakost spolov – EIGE JUSTICE Pravosodje 7 7 7 29 7 8 8 30

Evropska policijska akademija – CEPOL HOME Notranje zadeve 9 9 9 27 8 9 9 28

Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij – ENISA INFSO
Informacijska družba in 

mediji
10 10 10 48 10 10 9 47

Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev – ACER ENER Energija 11 11 11 54 12 12 12 49

Evropski azilni podporni urad – EASO HOME Notranje zadeve 16 13 13 51 11 10 10 45
Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije – 
BEREC

INFSO
Informacijska družba in 

mediji
4 4 4 16 4 4 4 16

2014 2013



ADB065126SL02-15AA-CH301-15FIN-RAS-Synthesis_report_2014-TR.xlsx 15.9.2015

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

HOME Notranje zadeve 65 57 57 120 34 19 19 120

Izvajalske agencije
Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo – 
EACEA

EAC Izobraževanje in kultura 47 47 47 108 51 52 52 105

Izvajalska agencija za raziskave – REA RTD Raziskave in inovacije 52 52 52 145 47 47 47 140

Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta – ERCEA RTD Raziskave in inovacije 36 36 36 100 40 40 40 100

Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja - EASME (prej EACI) ENER
Energetika, podjetništvo in 

inovacije
24 25 25 77 16 16 16 37

Izvajalska agencija za inovacije in omrežja – INEA (prej TEN-TEA) MOVE Mobilnost in promet 13 14 14 49 10 10 10 33

Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano – CHAFEA 
(prej EAHC)

SANCO Varstvo potrošnikov 7 7 7 12 7 7 7 12

Drugi organi

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo – EIT EAC Inovacije in tehnologija 175 167 167 39 99 97 97 34

Agencija za oskrbo Euratom 1 – EURATOM ENER & RTD Energija in inovacije 0,1 0,1 0,1 25 0,1 0,1 0,1 25

Pokojninski sklad Europola – EPF HOME Upravni odhodki Europola ni relevantno ni relevantno ni relevantno ni relevantno ni relevantno ni relevantno ni relevantno ni relevantno

Skupaj 1 934 2 257 2 208 6 578 2 026 1 830 1 794 6 536

2014 2013
Subvencija Komisije kot delež prihodkov agencij: 60,5% 51,9%
V proračunu napovedani prihodki agencij v primerjavi s splošnim proračunom EU: 1,4% 1,4%
Načrt delovnih mest agencij v primerjavi s skupnim načrtom iz splošnega proračuna EU: 14,1% 14,0%

1 Agencija za oskrbo Euratom ni konsolidirana v zaključnem računu EU.
2 V skladu s konsolidiranim zaključnim računom EU 2014/2013.  
3 Samo stalni in začasni uslužbenci EU (AD, AST in AST/SC), skladno z načrtom delovnih mest. 
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Pripombe Sodišča v letu 2014, zaradi katerih njegova mnenja niso vprašljiva Priloga II

Slabosti v 
postopkih javnih 

naročil

Slabosti v 
kontrolah 

nepovratnih 
sredstev

Prenosi brez 
pravnih 

obveznosti

Zamude pri 
pobiranju 
pristojbin 

Slabe kontrole 
osnovnih sredstev 
/ pregleda stanja

Slabe 
kontrole 

nepovratnih 
sredstev

Drugo Visoki prenosi

Visoke 
prerazporeditve 

proračunskih 
sredstev

Visoke 
razveljavitve 
prenosov iz 

leta 2013

Nezadostne 
prevzete 

obveznosti
Drugo

Dobro 
finančno 

poslovodenje

Napačni 
izračuni plač 
uslužbencev

Velika 
menjava 

uslužbencev
Drugo

1 ACER – Ljubljana 3 X X X
2 BEREC – Riga 3 X X X
3 CdT – Luxembourg 1 X
4 CEDEFOP – Solun 0

5 CEPOL – Budimpešta 2 X X
6 CHAFEA – Luxembourg 1 X
7 CPVO – Angers 2 X X
8 EACEA – Bruselj 1 X
9 EASA – Köln 2 X X

10 EASME – Bruselj 3 X X X
11 EASO – Valletta 7 X X X X X X X
12 EBA – London 1 X
13 ECDC – Stockholm 1 X
14 ECHA – Helsinki 2 X X
15 EEA – København 3 X X X
16 EFCA – Vigo 0

17 EFSA – Parma 1 X
18 EIGE – Vilna 1 X
19 EIOPA – Frankfurt 1 X
20 EIT – Budimpešta 4 X X X X
21 EMA – London 4 X X X X
22 EMCDDA – Lizbona 1 X
23 EMSA – Lizbona 0

24 ENISA – Iraklion 1 X
25 EPF – Haag 0

26 ERA – Valenciennes 2 X X
27 ERCEA – Bruselj 1 X
28 ESMA – Pariz 4 X X X X
29 ETF – Torino 3 X X X
30 Eu-LISA – Talin 2 X X
31 EU-OSHA – Bilbao 2 X X
32 Euratom – Luksemburg 0

33 EUROFOUND – Dublin 2 X X
34 EUROJUST – Haag 2 X X
35 Europol – Haag 2 X X
36 FRA – Dunaj 2 X X
37 FRONTEX – Varšava 4 X X XX
38 GSA – Praga 3 X XX
39 INEA – Bruselj 1 X
40 OHIM – Alicante 4 X X X X
41 REA – Bruselj 0

1 2 1 1 1 2 2 3 28 1 8 3 4 7 6 2 7

1

1% 6% 9% 56% 28%

Control check 79

Skupaj:
79

Skupaj: 7 44 22

Skupno število 
pripomb

Notranje kontrole Izvrševanje proračuna Druge pripombeZakonitost/pravilnost transakcij

Zanesljivost 
računovodskih 

izkazov

5
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Spremljanje nerešenih pripomb iz let 2012 in 2013, zaradi katerih mnenja Sodišča niso bila vprašljiva Priloga III

Skupaj Zaključeno Se izvaja Neizvedeno
Ni 

relevantno
Regulativne agencije

1 Evropska agencija za zdravila – EMA 1 1
2 Urad za usklajevanje na notranjem trgu – OHIM 4 1 1 1 1
3 Evropska agencija za varnost v letalstvu – EASA 3 2 1

4
Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na 
zunanjih mejah – FRONTEX

11 3 4 4

5 Evropski policijski urad – EUROPOL 3 2 1
6 Evropska agencija za varnost hrane – EFSA 3 2 1
7 Evropska agencija za pomorsko varnost – EMSA 3 1 2
8 Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni – ECDC 6 1 1 4
9 Prevajalski center za organe Evropske unije – CDT 5 3 1 1

10 Evropska agencija za okolje – EEA 2 2
11 Urad za evropsko pravosodno sodelovanje – EUROJUST 3 1 1 1
12 Evropska agencija za kemikalije – ECHA 2 2
13 Evropska železniška agencija – ERA 6 2 4
14 Agencija Evropske unije za temeljne pravice – FRA 2 2
15 Evropski bančni organ – EBA 3 1 2

16
Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer – 
EUROFOUND

5 2 1 2

17 Evropska fundacija za usposabljanje – ETF 1 1
18 Evropski organ za vrednostne papirje in trge – ESMA 10 4 5 1
19 Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja – CEDEFOP 0
20 Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine – EIOPA 4 2 2

21
Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami – 
EMCDDA

4 3 1

22 Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu – EU-OSHA 2 2
23 Urad Skupnosti za rastlinske sorte – CPVO 3 2 1
24 Agencija za evropski GNSS – GSA 2 2
25 Evropska agencija za nadzor ribištva – EFCA 2 2
26 Evropski inštitut za enakost spolov – EIGE 3 2 1
27 Evropska policijska akademija – CEPOL 8 4 3 1
28 Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij – ENISA 5 1 1 3
29 Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev – ACER 5 4 1
30 Evropski azilni podporni urad – EASO 8 3 2 3

31
Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije – 
BEREC 

6 2 2 2

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

8 2 1 1 4

Izvajalske agencije

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

1 1

34 Izvajalska agencija za raziskave – REA 0
35 Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta – ERCEA 0
36 Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja - EASME (prej EACI) 1 1
37 Izvajalska agencija za inovacije in omrežja – INEA (prej TEN-TEA) 3 2 1

38 Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano – CHAFEA (prej 
EAHC)

2 2

Drugi organi
39 Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo – EIT 9 4 2 3
40 Agencija za oskrbo Euratom – EURATOM 3 2 1
41 Pokojninski sklad Europola – EPF 1 1

153 51 41 6 55Skupaj
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