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Povzetek 
I Evropsko računsko sodišče je zunanji revizor financ Evropske unije. V tej funkciji 
deluje kot neodvisni varuh finančnih interesov vseh državljanov Unije, še zlasti tako, da 
pomaga izboljševati finančno poslovodenje EU.1  

II V tem dokumentu so povzeti rezultati revizij 41 agencij in drugih organov EU v 
pristojnosti Sodišča za proračunsko leto 2018. Celovit pregled agencij, ki jih je 
ustanovila Evropska unija, in podrobni rezultati letnih revizij agencij, ki jih je opravilo 
Sodišče, je v novem letnem poročilu Sodišča o agencijah EU za proračunsko leto 2018.  

III Na splošno so bili z revizijo agencij za leto, ki se je končalo 31. decembra 2018, 
potrjeni pozitivni rezultati, o katerih je Sodišče poročalo že v prejšnjih letih. Z izjavami 
o zanesljivosti, izdanimi za vsako posamezno agencijo, je Sodišče dalo:  

o revizijska mnenja brez pridržkov o zanesljivosti zaključnih računov za vse agencije,  

o revizijska mnenja brez pridržkov o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, povezanih 
z zaključnimi računi, za vse agencije,  

o revizijska mnenja brez pridržkov o zakonitosti in pravilnosti plačil, povezanih z 
zaključnimi računi agencij, za vse agencije razen za EASO (za katerega je Sodišče 
dalo mnenje s pridržkom).  

                                                      
1 Več informacij o delu Sodišča je mogoče najti v njegovih poročilih o dejavnostih, letnih 

poročilih o izvrševanju proračuna EU, posebnih poročilih, panoramskih pregledih ter 
mnenjih o novi ali spremenjeni zakonodaji EU ali drugih sklepih s posledicami za finančno 
poslovodenje (www.eca.europa.eu). 
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IV Kljub temu je Sodišče v odstavkih o poudarjanju zadev in drugih zadevah ter v 
opažanjih, zaradi katerih revizijska mnenja niso vprašljiva, za večino agencij 
obravnavalo področja, na katerih so možne izboljšave. Sodišče je za obravnavo teh 
področij, na katerih so možne izboljšave, predlagalo tudi naslednje ukrepe, ki jih je 
treba sprejeti: 

o napake pri javnem naročanju so še vedno najpogostejša vrsta napak, odkritih z 
revizijami Sodišča. Agencije se spodbujajo k dodatnemu izboljševanju postopkov 
javnega naročanja, da bi zagotovile izpolnjevanje veljavnih pravil v celoti in 
stroškovno najučinkovitejša javna naročila, 

o agencije, ki uporabljajo medinstitucionalne pogodbe, so pri svojih posebnih 
nakupih še vedno odgovorne za uporabo načel javnega naročanja. Njihovo 
upoštevanje morajo zagotoviti s svojimi notranjimi kontrolami, 

o z uporabo okvirnih pogodb se ne sme ovirati pošten in konkurenčen postopek za 
oddajo javnega naročila. Pri konkurenci na podlagi cene je treba upoštevati vse 
pomembne cenovne elemente, kot so cene na enoto in s tem povezana količina 
enot, ki se zaračunajo za posamezne storitve, 

o spodbuja se, da agencije še naprej uporabljajo skupne postopke za oddajo javnih 
naročil ali medinstitucionalne okvirne pogodbe, da bi dosegle večjo učinkovitost in 
ekonomijo obsega. Za nove agencije, kot sta EJT in ELA, je sodelovanje v skupnih 
javnih naročilih namesto oblikovanja lastnih, samostojnih pogodb lahko še 
posebej koristno. Vendar pa bi bilo treba pred začetkom skupnih postopkov za 
oddajo javnih naročil in pred zadevnimi upravnimi obremenitvami s tržno analizo 
dokazati izvedljivost skupnega postopka, 

o agencije lahko skupaj s proračunskimi organi analizirajo, ali je uporaba zunanjih 
uslužbencev stroškovno učinkovita v primerjavi z uporabo lastnih statutarnih 
uslužbencev, 

o kadar se uporabljajo zunanji uslužbenci, je popolna skladnost z veljavnim pravnim 
okvirom EU in nacionalnim pravnim okvirom potrebna načeloma, pa tudi da se 
preprečijo tveganja sodnih postopkov in oškodovanje ugleda, 

o sprejetje in izvajanje okvira Komisije za notranjo kontrolo (2017) v vseh agencijah 
je nujno za uskladitev standardov notranje kontrole z najvišjimi mednarodnimi 
standardi in zagotovitev, da se z notranjimi kontrolami uspešno in učinkovito 
podpira odločanje, 
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o agencije so pozvane, da se dogovorijo o tem, katera delovna mesta naj se štejejo 
za občutljiva, ter da uvedejo ali uskladijo svoje politike o občutljivih delovnih 
mestih, da se zmanjša tveganje zlorabe pooblastil za osebno korist, 

o da bi se povečala preglednost poročanja o proračunu, se spodbuja, da agencije, ki 
izvršujejo namenske prejemke, v svoje računovodske izkaze vključijo 
standardiziran pregled, v katerem so razkriti namenski prejemki in z njimi 
povezani odhodki po posameznih sporazumih Komisije o prenosu pooblastil, 

o z objavo proračunov agencij po dejavnostih bi se omogočilo povezovanje virov z 
dejavnostmi, za katere se uporabijo, 

o zadevne agencije so pozvane, da se posvetujejo s Komisijo glede potrebe po 
prilagoditvi pravnega okvira, da se zagotovi izračun pristojbin na podlagi točnih 
informacij, ki odražajo ekonomsko realnost. 
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Kaj je Sodišče revidiralo 
01 Agencije EU so ločeni pravni subjekti, ustanovljeni z akti sekundarne zakonodaje 
zaradi izvajanja specifičnih tehničnih, znanstvenih ali upravljavskih nalog, ki institucijam 
EU pomagajo pri snovanju in izvajanju politik. V državah članicah so zelo prepoznavne 
in bistveno vplivajo na oblikovanje politik in sprejemanje odločitev ter izvajanje 
programov na področjih, ki so zelo pomembna za vsakodnevno življenje evropskih 
državljanov, npr. zdravje, varnost, zaščita, svoboda in pravosodje. Za poimenovanje 
agencij v tem povzetku se uporabljajo kratice njihovih celotnih imen, ki so navedene v 
seznamu kratic na koncu dokumenta.  

02 Glede na ureditev in naloge obstajajo tri vrste agencij EU: decentralizirane 
agencije, izvajalske agencije Komisije in drugi organi. Njihove glavne značilnosti so 
opisane v nadaljevanju.  

03 Število agencij se je z leti povečalo in je leta 2019 znašalo 43, kot je prikazano 
na sliki 1, vključno z dvema novima agencijama, ki se trenutno ustanavljata. To sta 
Evropsko javno tožilstvo (EJT), katerega ustanovna uredba velja že od leta 2017, in 
Evropski organ za delo (ELA), katerega ustanovna uredba je začela veljati avgusta 2019. 
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Slika 1 – Povečanje števila agencij 

 
* Nekatere agencije so prej delovale kot medvladne organizacije z drugačnim statusom. 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

04 Izvajalske agencije Komisije so na sedežu Komisije v Bruslju in Luxembourgu. 
Decentralizirane agencije in drugi organi so v državah članicah po vsej EU, kot je 
razvidno s seznama kratic in slike 2. O njihovem sedežu odloča Svet ali pa Svet in 
Evropski parlament skupaj. Zaradi odločitve Združenega kraljestva, da izstopi iz EU, je 
bila v prvi polovici leta 2019 EMA preseljena v Amsterdam in EBA v Pariz. EJT bo imelo 
sedež v Luxembourgu, ELA pa v Bratislavi na Slovaškem. 
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Slika 2 – Sedeži agencij po državah članicah 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

Decentralizirane agencije obravnavajo specifične potrebe 
politik 

05 34 decentraliziranih agencij2 ima pomembno vlogo pri pripravi in izvajanju politik 
EU, še zlasti tehničnih, znanstvenih, operativnih in/ali regulativnih nalog. Namenjene 
so obravnavanju specifičnih potreb politik ter krepitvi evropskega sodelovanja z 

                                                       
2  ACER, Urad BEREC, Cedefop, CdT, CEPOL, CPVO, EASA, EASO, EBA, ECDC, ECHA, EEA, EFCA, 

EFSA, EIGE, EIOPA, ELA, EMA, EMCDDA, EMSA, ENISA, EJT, ERA, ESMA, ETF, EUIPO, eu‐LISA, 
EU‐OSHA, Eurofound, Eurojust, Europol, FRA, Frontex, GSA. 
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združitvijo tehničnega in specialističnega znanja iz EU in vlad držav članic. Ustanovljene 
so bile za nedoločen čas, in sicer z uredbami Sveta ali Evropskega parlamenta in Sveta.  

06 Novoustanovljeno EJT je neodvisno in decentralizirano tožilstvo Evropske unije, 
pristojno za preiskovanje, pregon in vlaganje obtožnih aktov za kazniva dejanja v škodo 
proračuna EU, kot so goljufije, korupcija ali hude čezmejne goljufije na področju DDV. 
Naloga organa ELA bo krepitev sodelovanja med organi za trg dela na vseh ravneh in 
boljše upravljanje čezmejnih primerov, pa tudi oblikovanje nadaljnjih pobud v podporo 
pravični mobilnosti. Obe agenciji bo Sodišče revidiralo od proračunskega leta 2019 
naprej. 

Izvajalske agencije Komisije 
izvajajo programe EU 

07 Šest izvajalskih agencij3 Komisije je 
pooblaščenih za opravljanje izvajalskih in 
operativnih nalog, povezanih z enim ali več 
programi EU. Ustanovljene so bile za 
omejeno obdobje.  

 

Drugi organi imajo posebne naloge 

08 Trije drugi organi so Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT), Agencija za 
oskrbo Euratom (ESA) in Enotni odbor za reševanje (SRB). EIT v Budimpešti je 
neodvisen decentraliziran organ EU, ki združuje znanstvene, poslovne in izobraževalne 
vire za okrepitev inovacijskih zmogljivosti EU z zagotavljanjem financiranja z 
nepovratnimi sredstvi. Ustanovljen je bil za nedoločen čas. ESA v Luxembourgu je bila 
ustanovljena za nedoločen čas, da bi se uporabnikom v EU zagotovila redna in pravična 
oskrba z jedrskimi gorivi v skladu s Pogodbo Euratom. SRB v Bruslju je ključni organ 
Enotnega mehanizma za reševanje v evropski bančni uniji. Njegova naloga je zagotoviti 
urejeno reševanje propadajočih bank s čim manjšim učinkom na realni sektor in javne 
finance držav članic EU in drugih držav.  

                                                      
3 Chafea, EACEA, EASME, ERCEA, INEA, REA. 

© Evropska unija 2016/Etienne 
Ansotte/Lucien De Vestel, Jean Gilson, A&J 
Polak 
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Agencije se financirajo iz različnih virov in v okviru različnih 
razdelkov večletnega finančnega okvira 

09 Leta 2018 je znašal skupni proračun vseh agencij (brez SRB) 4,2 milijarde EUR (kar 
je 20 % več od proračuna leta 2017, ki je znašal 3,5 milijarde EUR), kar ustreza približno 
2,9 % splošnega proračuna EU za leto 2018 (2017: 2,7 %), kot je razvidno iz slike 3. 
Agencije z največjim absolutnim povečanjem proračuna v letu 2018 glede na leto 2017 
so EIT, EMSA in ECHA, ki se financirajo v okviru razdelka 1a večletnega finančnega 
okvira (Konkurenčnost za rast in delovna mesta), ter eu-LISA, Frontex, EMA, EASO in 
Europol, ki se financirajo v okviru razdelka 3 večletnega finančnega okvira (Varnost in 
državljanstvo). 

10 Poleg tega je proračun SRB za leto 2018 znašal 6,9 milijarde EUR (2017: 
6,6 milijarde EUR). Sestavljajo ga prispevki kreditnih institucij, namenjeni ustanovitvi 
enotnega sklada za reševanje in financiranju upravnih odhodkov SRB. 

11 Proračuni decentraliziranih agencij in drugih organov zajemajo odhodke za 
uslužbence ter upravne odhodke in odhodke iz poslovanja. Izvajalske agencije izvajajo 
programe, ki se financirajo iz proračuna Komisije, njihovi lastni proračuni (leta 2018 so 
skupaj znašali približno 249 milijonov EUR) pa pokrivajo samo odhodke za uslužbence 
in upravne odhodke. Proračun Komisije za poslovanje (odobritve za prevzem 
obveznosti), ki ga je leta 2018 izvrševalo šest izvajalskih agencij, je znašal približno 
11,3 milijarde EUR (leta 2017: 11 milijard EUR).  
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Slika 3 – Viri financiranja agencij v letu 2018 

 
Vir: splošni proračun EU za leto 2018 in proračuni agencij za leto 2018 (podatke je zbralo Evropsko 
računsko sodišče) 
Vir fotografije: © Evropske skupnosti, 2001 

12 Večina agencij, vključno z vsemi izvajalskimi agencijami, se skoraj v celoti financira 
iz splošnega proračuna EU. Druge se v celoti ali delno financirajo s pristojbinami in 
taksami ter z neposrednimi prispevki držav, ki sodelujejo pri njihovih dejavnostih. Na 
sliki 4 je razčlenitev proračunov agencij po viru prihodkov. 

144,8 mrd. EUR
Splošni proračun EU
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Prispevki iz splošnega 

proračuna EU

1,2 mrd. EUR
Prihodki, ki jih je 
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delegirane naloge
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Pristojbine, takse in 
prispevki nacionalnih 
nadzornih organov

0,2 mrd. EUR
Drugi prihodki

11,3 mrd. EUR
Proračun Komisije 
za poslovanje, ki so ga 
izvrševale izvajalske 
agencije

6,9 mrd. EUR
Prispevki kreditnih 
institucij za enotni 
sklad za reševanje in 
SRB
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Slika 4 – Proračuni agencij za leto 2018 po viru prihodkov 

 
Vir: proračuni agencij za leto 2018 (podatke je zbralo Evropsko računsko sodišče) 

13 Večina agencij ne izvaja obsežnih operativnih programov porabe, temveč izvaja 
tehnične, znanstvene in/ali regulativne naloge. Zato so njihovi proračuni v večini 
primerov sestavljeni pretežno iz odhodkov za uslužbence in upravnih odhodkov. Na 
splošno pomenijo ti odhodki približno 14 % tovrstnih odhodkov vseh institucij in drugih 
organov EU (slika 5). 

GSA
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56,8
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Slika 5 – Odhodki za uslužbence in upravni odhodki* institucij in organov 
EU (v milijardah EUR) v letu 2018 

 
* Odhodki za uslužbence vključujejo odhodke za uslužbence, ki opravljajo operativne in upravne 
dejavnosti. 
Vir: konsolidirani zaključni račun Evropske unije za leto 2018 

14 Prispevki iz splošnega proračuna EU v višini 1,8 milijarde EUR so zagotovljeni v 
okviru različnih razdelkov večletnega finančnega okvira, kot je ponazorjeno na sliki 6. 

Drugi (Odbor regij, evropski varuh 
človekovih pravic in Evropski nadzornik za 

varstvo podatkov)
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41 agencij in drugih organov

Evropski parlament
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1,6
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0,1

0,1
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Slika 6 – Financiranje agencij v okviru razdelkov večletnega finančnega 
okvira splošnega proračuna EU 

 
Vir: večletni finančni okvir EU, ki zajema obdobje 2014–2020, in proračuni agencij za leto 2018 (podatke 
je zbralo Evropsko računsko sodišče) 

15  Kar zadeva uslužbence, so agencije ob koncu leta 2018 
zaposlovale približno 11 400 oseb4 (leta 2017: približno 
11 000), kar je približno petina vseh uslužbencev v 
institucijah in agencijah EU. 

 

                                                      
4 V teh podatkih o uslužbencih so zajeti uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci ter 

napoteni nacionalni strokovnjaki. 
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© Evropska unija, vir: Evropsko računsko sodišče, arhitekta stavb Evropskega računskega sodišča: Jim 
Clemes (2004 in 2013) in Paul Noël (1988). 

Kaj je Sodišče ugotovilo 

Mnenja brez pridržkov o zanesljivosti zaključnih računov vseh 
agencij 

16 Sodišče je izreklo revizijska mnenja brez pridržkov o zaključnih računih vseh 
agencij. Po njegovem mnenju zaključni računi agencij v vseh pomembnih pogledih 
pošteno predstavljajo njihov finančni položaj na dan 31. decembra 2018 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 
Komisije5.  

V odstavkih o poudarjanju zadev se obravnavajo zadeve, ki so 
pomembne za razumevanje zaključnega računa (EBA, EMA, 
Frontex in SRB) 

17 V odstavkih o poudarjanju zadev Sodišče opozarja na pomembne zadeve, ki so 
osnovne za bralčevo razumevanje zaključnega računa. Za proračunsko leto 2018 je 
Sodišče odstavke o poudarjanju zadev pripravilo za štiri agencije: EBA, EMA, Frontex in 
SRB. 

                                                      
5 Ta pravila temeljijo na mednarodno sprejetih računovodskih standardih za javni sektor. 
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18 Glede agencij EBA in EMA, ki sta prej imeli 
sedež v Londonu, Sodišče opozarja, da sta se 
agenciji leta 2019 preselili iz Združenega 
kraljestva ter da sta njuna zaključna računa 
vsebovala rezervacije za s selitvijo povezane 
stroške. Pri EMA je Sodišče omenilo tudi razvoj 
dogodkov v zvezi z najemno pogodbo in 
negotovost glede skupnega števila uslužbencev, 
izgubljenih zaradi preselitve agencije. Sodišče je 
za EBA in EMA omenilo tudi morebitna zmanjšanja prihodkov po izstopu Združenega 
kraljestva iz EU. 

19 Kar zadeva zaključni račun SRB, Sodišče poudarja, da ni revidiralo upravnih 
pritožb ali sodnih postopkov v zvezi s prispevki v sklad med nekaterimi kreditnimi 
institucijami in nacionalnimi organi za reševanje in odborom ter sodnih postopkov na 
Sodišču Evropske unije v zvezi z odločitvami o sprejetju shem za reševanje. Njihov 
možni učinek na računovodske izkaze odbora za proračunsko leto, ki se je končalo 
31. decembra 2018 (zlasti na pogojne obveznosti, rezervacije in obveznosti), je 
obravnavan v okviru posebne letne revizije, katere rezultati bodo objavljeni do 
1. decembra 2019, kot je določeno v členu 92(4) uredbe o enotnem mehanizmu za 
reševanje. 

20 Frontex je leta 2018 upravljal sporazume o financiranju s sodelujočimi državami 
za operativne dejavnosti, ki so predstavljali 59 % proračuna agencije. Sodišče je že od 
leta 2014 večkrat poročalo, da so dokazi o stroških, povezanih z opremo, za katere 
sodelujoče države vložijo zahtevke za povračilo, pogosto nezadostni, kar so potrdili tudi 
rezultati letošnje revizije. Predhodno preverjanje teh stroškov, ki ga izvaja Frontex, bo 
neuspešno, dokler se bo nadaljevalo vračanje stroškov, ki niso utemeljeni z dokazili. 
Poleg tega Frontex tako kot v prejšnjih letih ni opravil naknadnih preverjanj, s čimer se 
je tveganje neutemeljenih povračil stroškov še povečalo. 

Mnenja brez pridržkov o zakonitosti in pravilnosti prihodkov, 
povezanih z zaključnimi računi vseh agencij  

21 Sodišče je za vse agencije izreklo revizijska mnenja brez pridržkov o zakonitosti in 
pravilnosti prihodkov, povezanih z zaključnimi računi za leto, ki se je končalo 

© Shutterstock/Robert Lucian Crusitu 
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31. decembra 2018. Po mnenju Sodišča so bili prihodki v vseh pomembnih pogledih 
zakoniti in pravilni. 

Mnenja brez pridržkov o zakonitosti in pravilnosti plačil, 
povezanih z zaključnimi računi agencij, razen za EASO 

22 Sodišče je za 40 agencij izreklo revizijska mnenja brez pridržkov o zakonitosti in 
pravilnosti plačil, povezanih z zaključnimi računi za leto, ki se je končalo 
31. decembra 2018. Po mnenju Sodišča so bila plačila teh agencij v vseh pomembnih 
pogledih zakonita in pravilna. 

23 Za EASO je Sodišče izreklo mnenje s 
pridržkom v zvezi s svojimi ugotovitvami, o katerih 
je poročalo za proračunski leti 2016 in 2017. Na 
splošno je Sodišče zaključilo, da se nezadovoljiv 
položaj v zvezi z upravljanjem urada in ureditvami 
notranjih kontrol ter zakonitostjo in pravilnostjo 
transakcij, o katerem se je poročalo za leto 2017, le 
počasi izboljšuje ter da je treba popravljalne 
ukrepe, ki jih je začelo izvajati vodstvo urada, še 
dokončati. To se kaže tudi v tem, da je bil največji postopek za oddajo javnega naročila, 
ki ga je urad izvedel v letu 2018, zaradi velikih slabosti v postopku spet nepravilen.  

V odstavkih o drugih zadevah se obravnavajo zadeve 
posebnega pomena (EBA, EIOPA, ESMA, EASO, ECHA, SRB in 
GSA) 

24 Za EBA, EIOPA in ESMA Sodišče opozarja, da se njihovi proračuni delno 
financirajo s sredstvi Evropske unije in delno z neposrednimi prispevki nadzornih 
organov in/ali nadzorovanih subjektov držav članic EU. Mogoče je, da se bodo prihodki 
organov v prihodnosti zmanjšali zaradi odločitve Združenega kraljestva, da izstopi iz 
EU.  

25 Kot je že ugotovil organ ESMA, pristojbine, ki se zaračunajo bonitetnim 
agencijam, temeljijo na njihovih prihodkih v vlogi pravnih subjektov in ne v vlogi 
skupine ali skupine povezanih subjektov. To ustvarja kvazilegitimno priložnost za 
zmanjšanje pristojbin ali izogibanje pristojbinam, in sicer tako, da se prihodki od 

© Frontex press 2015/Francesco 
Malavolta. 
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bonitetnih agencij v jurisdikciji EU prenesejo na njihove povezane subjekte izven EU. 
Verjetne finančne posledice te vrzeli v predpisih niso znane.  

26 V zvezi z EASO Sodišče še naprej opozarja, da so se razmere na področju človeških 
virov od konca leta 2017 bistveno poslabšale. Konec leta 2018 prosta delovna mesta 
večinoma še niso bila zasedena. Zaskrbljujoče je predvsem pomanjkanje vodstvenih 
delavcev v upravnem oddelku. Na splošno te razmere pomenijo bistveno tveganje za 
neprekinjeno delovanje urada na sedanji ravni. 

27 Glede ECHA Sodišče ponovno poudarja, da se agencija delno sama financira, saj ji 
vse družbe, ki vložijo zahtevek za registracijo kemikalij, kot je določeno v uredbi o 
registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij6, plačajo pristojbino. Agencija 
izračunava pristojbine in izdaja račune zanje na podlagi lastnih izjav družb. Pri 
naknadnih preverjanjih, ki jih je opravila agencija, je bila ugotovljena potreba po 
precejšnjih popravkih pristojbin, pri čemer skupni znesek popravkov ob koncu 
leta 2018 ni bil znan.  

28 V primeru SRB Sodišče ponovno poudarja, da se prispevki v enotni sklad za 
reševanje izračunajo na podlagi informacij, ki jih odboru posredujejo kreditne 
institucije preko nacionalnih organov za reševanje. Ker uredba o enotnem mehanizmu 
za reševanje ne omogoča celovitega in usklajenega okvira kontrole za zagotovitev 
zanesljivosti informacij, se ne izvajajo pregledi na ravni kreditnih institucij. Odbor pa 
vseeno opravlja preglede skladnosti in analitične preglede informacij. Sodišče je 
ugotovilo, da je metodologija iz pravnega okvira, ki se uporablja za izračun prispevkov, 
zelo zapletena in bi lahko privedla do tveganja v zvezi s točnostjo. Odbor zaradi 
zaupnosti ne more izdati podatkov kreditnih institucij, ki se uporabljajo za izračun 
prispevkov v sklad, to pa zmanjšuje preglednost. 

29 V zvezi z GSA Sodišče ponovno opozarja, da je eden od ponudnikov izpodbijal 
postopek za oddajo javnega naročila za okvirno pogodbo o uporabi satelitskega 
sistema Galileo v obdobju 2017–2027 v vrednosti 1,5 milijarde EUR. S sodbo Sodišča 
Evropske unije se bo odločilo o zakonitosti in pravilnosti postopka za oddajo javnega 
naročila za okvirno pogodbo ter za vse povezane posebne pogodbe in prihodnja plačila.  

                                                      
6 Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, 

avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (UL L 396, 30.12.2006, str. 1). 
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Slika 7 – Letna revizijska mnenja o zaključnih računih, prihodkih in 
plačilih agencij za obdobje 2016–2018 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

V opažanjih Sodišča se obravnavajo področja, na katerih so 
možne izboljšave, v 36 agencijah 

30 Poleg mnenj ter spremljajočih odstavkov o poudarjanju zadev in o drugih zadevah 
je Sodišče izreklo tudi približno 100 opažanj v zvezi s 36 agencijami in v njih 
obravnavalo področja, na katerih so potrebne dodatne izboljšave. Tako kot v prejšnjih 
letih se večina teh opažanj nanaša na pomanjkljivosti v postopkih za oddajo javnih 
naročil.  
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41 agencij
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Upravljanje javnega naročanja je še vedno področje, na katerem so 
napake najpogostejše 

31 Cilj pravil javnega naročanja je 
zagotoviti lojalno konkurenco med 
gospodarskimi subjekti in doseči 
ekonomsko najugodnejše nakupe ob 
upoštevanju načel preglednosti, 
sorazmernosti, enake obravnave in 
nediskriminacije. Revizija Sodišča je 
vključevala okvirne, posebne in 
neposredne pogodbe vseh agencij. V 
27 agencijah (v Uradu BEREC, Cedefop, 
CPVO, CEPOL, EASA, EASO, EBA, ECHA, 
ECDC, EEA, EFCA, EIGE, EIOPA, EIT, EMCDDA, EMSA, ERA, ESMA, ETF, EUIPO, eu-LISA, 
Eurojust, Europol, Eurofound, Frontex, REA, SRB) so na te pogodbe vplivale različne 
vrste pomanjkljivosti pri javnem naročanju, večinoma v zvezi z vidiki dobrega 
finančnega poslovodenja in zakonitosti. Agencije se spodbujajo k dodatnemu 
izboljševanju postopkov javnega naročanja, da bi zagotovile izpolnjevanje veljavnih 
pravil v celoti in stroškovno najučinkovitejša javna naročila. 

Okvir 1 – Primer neutemeljene uporabe postopkov za oddajo javnega 
naročila s pogajanji brez predhodne objave obvestila o javnem 
naročilu 

Agencija je po postopku za oddajo javnega naročila s pogajanji brez predhodne 
objave obvestila o javnem naročilu sklenila triletno okvirno pogodbo za storitve IT 
s podjetjem, ki je enake storitve zagotavljalo tudi v okviru prejšnje okvirne 
pogodbe. Skupni znesek okvirne pogodbe je bil 450 000 EUR (150 000 EUR letno). 
Skladno s finančno uredbo je takšen poenostavljen postopek sprejemljiv le v 
izrednih okoliščinah, ki jih agencija ni utemeljila. 

Z uporabo okvirnih pogodb pri nekaterih agencijah bi se lahko omejevala 
konkurenca 

32 Okvirne pogodbe so sporazumi z dobavitelji/izvajalci, v katerih so določeni pogoji 
za posamezne nakupe med trajanjem sporazuma. Uporabljajo se za točno določen 
predmet, točnih količin in dobavnih rokov pa ni mogoče določiti vnaprej. Glavni razlog 
za uporabo okvirnih pogodb je dosega upravne učinkovitosti in ekonomije obsega. 

© Shutterstock / Natnan Srisuwan 
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Sodišče je kljub temu odkrilo primere (EASA in EUIPO), pri katerih je zaradi uporabe 
velikih okvirnih pogodb, ki zajemajo številne različne storitve, ki niso natančno 
opredeljene, prišlo do tveganja za konkurenco.  

Okvir 2 – Primer okvirne pogodbe s pomanjkljivimi razpisnimi 
zahtevami 

Neka agencija se je odločila, da bo za zagotovitev storitev podatkovne analitike v 
višini do 5 milijonov EUR v okviru javnega naročila uporabila okvirno pogodbo z 
enim samim ponudnikom na podlagi odprtega postopka. Toda pogoji, navedeni v 
okvirni pogodbi, niso bili dovolj specifični, da bi omogočili lojalno konkurenco, ker 
konkretne zahteve v zvezi storitvami, ki naj bi se zagotavljale, v času postopka za 
oddajo javnega naročila še niso bile znane. V skladu s pravili za izvajanje finančne 
uredbe mora javni naročnik v takih primerih skleniti okvirno pogodbo z več 
izvajalci, za posamezna naročila pa uporabiti konkurenčni postopek med izbranimi 
ponudniki.  

 

33 Na sliki 8 so prikazane vrednosti okvirnih pogodb, ki so jih agencije sklenile med 
letoma 2015 in 2018. Agencije so leta 2018 sklenile večletne okvirne pogodbe v skupni 
višini približno 1,1 milijarde EUR7. 

                                                      
7 Podatke je zagotovila mreža agencij EU. 
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Slika 8 – Skupna vrednost okvirnih pogodb, podpisanih med letoma 2015 
in 2018 (v milijardah EUR) 

 
Vir: mreža agencij (podatke je zbralo Evropsko računsko sodišče) 

S skupnimi postopki za oddajo javnih naročil se lahko dosežeta večja 
učinkovitost in ekonomija obsega 

34 35 decentraliziranih agencij in drugih organov ter osem 
skupnih podjetij EU (organi EU) si za večjo upravno 
učinkovitost in ekonomijo obsega prizadeva tudi s povečano 
uporabo skupnih postopkov za oddajo javnih naročil, pri čemer 
dve ali več agencij in skupnih podjetij, ki potrebujejo podobne 
storitve, skupaj izvede postopek za oddajo javnega naročila in 
skupaj postanejo lastniki pogodbe (slika 9). Kljub obetavnemu 
trendu pa poskusi izvedbe skupnih postopkov za oddajo javnih 
naročil niso bili vedno uspešni, na primer zaradi nezadostne 
tržne analize.  
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Slika 9 – Bistveno povečanje števila skupnih razpisov 

 
Vir: mreža agencij (podatke je zbralo Evropsko računsko sodišče) 

Okvir 3 – Primeri neuspešnih skupnih javnih naročil 

Ker za dva vseevropska razpisa za telekomunikacijske in bančne storitve ni bilo 
ustrezne tržne analize, niso bile predložene ustrezne ponudbe, ki bi zajemale 
zahtevane lokalne trge, in postopka sta bila neuspešna, kar je povzročilo upravno 
neučinkovitost. Poleg tega je bil skupni postopek za oddajo javnega naročila za 
nove prostore kljub skupni lokaciji obeh agencij neuspešen. 

Agencijski delavci in svetovalci se ne uporabljajo vedno v skladu s 
pravnim okvirom 

35 Sodišče je leta 2017 objavilo hiter pregled primera8 o tem, kako so institucije in 
agencije EU izvajale zavezo, da bodo število uslužbencev zmanjšale za 5 %. Za agencije 
je Sodišče prišlo do zaključka, da je bilo 5-odstotno zmanjšanje izvedeno, čeprav z 
nekaj zamude. Letošnja opažanja o uporabi svetovalcev in agencijskih delavcev v 
nekaterih agencijah so prav v tem kontekstu posebej pomembna. Sodišče sicer ni 
revidiralo uporabe zunanjih uslužbencev horizontalno za vse agencije, vendar je pri 
nekaterih agencijah opazilo trend nadomeščanja premajhnega števila lastnih 
                                                      
8 Hiter pregled primera o izvajanju 5-odstotnega zmanjšanja števila delovnih mest, objavljen 

21. decembra 2017. 

0 20 40 60 80 100 120

2014

2015

2016

2017

2018

Skupno število sodelujočih agencij, organov in skupnih podjetij

Število objavljenih skupnih razpisov



 25 
 

 

statutarnih uslužbencev z zunanjimi. Na sliki 10 so predstavljene informacije, ki jih je 
zbrala mreža agencij EU, o vse večjem številu svetovalcev IT, ki delajo v prostorih 
agencij in drugih organov po pogodbah na podlagi porabljenega časa in sredstev, in 
agencijskih delavcev, ki jih uporablja 33 agencij, ki so odgovorile na ustrezno anketo. 

Slika 10 – Število svetovalcev za IT in agencijskih delavcev (33 agencij) 

 
Vir: mreža agencij EU (podatke je zbralo Evropsko računsko sodišče) 

36 Pri osmih agencijah (Urad BEREC, Chafea, CPVO, EASO, ERCEA, ESMA, SRB, 
EUIPO) je Sodišče ugotovilo, da so uporabljale pogodbe za zagotavljanje storitev IT in 
drugih svetovalnih storitev, ki so bile ubesedene ali so se izvajale tako, da bi v praksi 
lahko privedle do napotitve (mise à disposition) agencijskih delavcev namesto 
zagotavljanja jasno določenih storitev ali produktov. Zagotavljanje agencijskih delavcev 
je mogoče samo s pogodbami z registriranimi agencijami za začasno delo in v skladu z 
Direktivo 2008/104/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter specifičnimi pravili, ki so jih 
države članice sprejele pri prenosu te direktive.  

37 Poleg tega je sedem agencij (EASO, EBA, EIOPA, EIGE, EMCDDA, ERCEA, SRB) 
uporabljalo agencijske delavce, ki jih zagotavljajo registrirane agencije za začasno delo, 
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vendar ni upoštevalo vseh pravil iz direktive in ustrezne nacionalne zakonodaje, na 
primer glede delovnih pogojev za agencijske delavce. 

Storitve svetovanja in druge storitve v EUIPO 

38 Glede na obseg svetovalnih storitev, ki jih uporablja EUIPO, je Sodišče opravilo 
analizo, kako je urad upravljal svetovalne storitve. Število zunanjih delavcev, ki jih 
zagotovijo ponudniki storitev v okviru teh in podobnih pogodb, je bilo na začetku 
leta 2018 enako približno 20 % statutarnih uslužbencev urada.  

39 Sodišče je ugotovilo, da je del storitev, opravljenih na podlagi teh pogodb, sicer 
res svetovanje, drugi del pa je upravna podpora, ki pomeni najemanje delavcev ali 
posojanje uslužbencev, kar je strogo urejeno z evropsko in nacionalno delovnopravno 
zakonodajo. Samo registrirane agencije za začasno delo so pooblaščene za dajanje na 
voljo zunanjih uslužbencev. Te storitve ne morejo zagotavljati svetovalna podjetja. 

Kmalu se bo začelo izvajanje novega okvira notranje kontrole 

40 Notranja kontrola se uporablja za vse finančne in nefinančne dejavnosti ter je 
proces, ki pripomore, da organizacija ob upoštevanju pravil in predpisov doseže svoje 
cilje in ohranja smotrnost. Z notranjo kontrolo se podpira preudarno sprejemanje 
odločitev, pri čemer se upoštevajo tveganja za doseganje ciljev, ki se s stroškovno 
učinkovitimi kontrolami zmanjšajo na sprejemljivo raven. Komisija je aprila 2017 
odobrila revidiran okvir notranje kontrole. Kot je veljalo za standarde notranje kontrole 
Komisije, ki jih nadomešča okvir notranje kontrole, naj bi pooblaščeni organi, kot so 
agencije, po analogiji izvajali okvir notranje kontrole. Do konca leta 2018 so okvir 
notranje kontrole sprejeli upravni odbori 29 agencij, 15 agencij pa je poročalo tudi o 
njegovem izvajanju. 

Vse agencije nimajo vzpostavljene politike o občutljivih delovnih mestih 

41 Upravljanje občutljivih funkcij je standardni element notranje kontrole, katerega 
cilj je zmanjšati tveganje zlorabe pooblastil, prenesenih na uslužbence, na sprejemljivo 
raven. V uspešnem okviru notranje kontrole se tveganja, povezana z občutljivimi 
funkcijami, obvladujejo s kontrolami za ublažitev tveganj in nazadnje z mobilnostjo 
uslužbencev. Sodišče je ugotovilo, da sedem agencij (EASO, EASME, ECHA, EEA, ENISA, 
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Frontex, SRB) nima vzpostavljenih politik, v katerih bi bile opredeljene njihove 
občutljive funkcije in zadevne kontrole za zmanjševanje tveganja. 

42 Agencije imajo sicer podobno upravno strukturo in so vloge finančnih akterjev 
urejene s podobnimi finančnimi predpisi, vendar uporabljajo različne razlage tega, 
katera delovna mesta naj bi se obravnavala kot potencialno občutljiva. Na sliki 11 je 
prikazano število agencij, ki menijo, da je navedeno delovno mesto potencialno 
občutljivo.  

Slika 11 – Potencialno občutljiva delovna mesta 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

Struktura proračuna in poročanje o proračunu bi lahko bila bolj smiselna  

43 Tako kot v prejšnjih letih sta se število in obseg sporazumov o prenosu pooblastil 
in o dodelitvi nepovratnih sredstev, sklenjenih med Komisijo in več agencijami, v 
letu 2018 še povečala. V skladu s temi sporazumi agencije od Komisije prejmejo 
sredstva, dodeljena za izvajanje posebnih nalog v imenu Komisije. Sodišče je ugotovilo, 
da bi morale agencije, ki izvršujejo namenske prejemke, izboljšati transparentnost 
poročanja o proračunu in v svoje računovodske izkaze vključiti standardiziran pregled, 
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sporazumih Komisije o prenosu pooblastil. 
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44 Poleg tega postopki načrtovanja, ki jih izvajajo vse agencije in so podlaga za letne 
in večletne delovne programe (ali posamezne dokumente o programskem 
načrtovanju), temeljijo na dejavnostih. Sodišče pa je ugotovilo, da so objavljeni 
proračuni vseh agencij predstavljeni po vrstah odhodkov (odhodki za zaposlene, 
upravni odhodki in odhodki iz poslovanja), ne pa po dejavnostih. Zato viri, porabljeni za 
različne dejavnosti, niso razvidni. 

Obstajajo tveganja za pravilen izračun pristojbin za registracijo in 
storitve 

45 Več agencij (CdT, CPVO, EASA, EBA, ECHA, EIOPA, EMA, ESMA, EUIPO, SRB) zbira 
prihodke od pristojbin za storitve ali registracijo, ki se zaračunavajo gospodarskim 
subjektom. Sodišče je ugotovilo tveganja v zvezi s pravilnim izračunom teh pristojbin. 
Zadevne agencije so pozvane, da se posvetujejo s Komisijo glede potrebe po 
prilagoditvi pravnega okvira, da se zagotovi izračun pristojbin. 

Agencije spremljajo upoštevanje revizijskih opažanj iz prejšnjih let 

46 Sodišče je pripravilo pregled stanja nadaljnjih ukrepov, ki so jih agencije sprejele 
na podlagi opažanj iz prejšnjih let. Na sliki 12 je prikazano, da so bili popravljalni ukrepi 
za 223 opažanj, ki do konca leta 2017 niso bila upoštevana, leta 2018 v večini primerov 
izvedeni ali so se izvajali. Za popravljalne ukrepe, potrebne v zvezi s 13 opažanji od 107, 
ki še niso bila upoštevana in so se še izvajala, niso bile (izključno) pristojne agencije. 

Slika 12 – Prizadevanja agencij za upoštevanje opažanj iz prejšnjih let 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 
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47 V okviru lanske letne revizije je Sodišče pregledalo računovodska okolja agencij. 
Na podlagi opažanj Sodišča v zvezi z neodvisnostjo računovodij je večina agencij razen 
dveh (EACEA, EFSA) to vprašanje obravnavala leta 2018. Podoben trend je bil opažen v 
zvezi s še neizvedenimi (ponovnimi) validacijami računovodskih sistemov. Vseh sedem 
agencij, za katere je Sodišče leta 2018 poročalo o takšni potrebi, je leta 2018 zaključilo 
izvajanje popravljalnih ukrepov. 

48 Dober napredek je bil dosežen tudi v zvezi z uvedbo elektronskega javnega 
naročanja. Na sliki 13 je prikazan napredek, ki je bil dosežen pri uvedbi orodij do konca 
leta 2018.  

Slika 13 – Uvedba elektronskega javnega naročanja poteka 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

49 Leta 2018 je bil dosežen določen napredek tudi v zvezi z uvedbo sistema SYSPER 
II, orodja za upravljanje človeških virov, ki ga je razvila Komisija. Na sliki 14 je 
prikazano, da je v letu 2018 sporazum o uporabi orodja podpisalo še pet agencij. 

Slika 14 – Uvedba orodja za človeške vire SYSPER II 

 
* Podatek v zadnji vrstici za leto 2018 vključuje tudi EJT 
Vir: Evropsko računsko sodišče 
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Za vse agencije ne velja isti postopek za podelitev razrešnice 

50 Za letne postopke v zvezi s proračunom in za 
podelitev razrešnice za večino decentraliziranih 
agencij in drugih organov ter vse izvajalske 
agencije Komisije sta odgovorna Evropski 
parlament in Svet. Časovni načrt postopka za 
podelitev razrešnice je prikazan na sliki 15.  

 

Slika 15 – Postopek za podelitev razrešnice za večino agencij 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 

51 Za razliko od drugih agencij za decentralizirano agencijo EUIPO, ki se v celoti 
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Evropski parlament in Svet. Podobno so pri drugih dveh agencijah, ki se v celoti 
financirata sami, in sicer SRB in CPVO, letni proračunski postopki in postopki za 
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52 To so agencije in organi, ki se financirajo sami in katerih proračuni niso del 
splošnega proračuna Unije, vendar njihovi prihodki izhajajo iz izvrševanja javnih 
pooblastil na podlagi prava EU. Sodišče je dosledno navajalo, da bi bilo treba za vse 
organe, povezane z EU, uporabljati ista načela odgovornosti in preglednosti. Za EUIPO 
je v svojih mnenjih, izdanih v letih 20159 in 201910, izrazilo pomisleke glede postopka 
urada za podelitev razrešnice. Tudi za SRB11 in CPVO12 je v svojih mnenjih, izdanih 
leta 2015, obravnavalo svoje pomisleke.  

  

                                                      
9 Glej Mnenje Sodišča št. 5/2015 o predlogu za spremembo uredbe proračunskega odbora 

Urada za usklajevanje na notranjem trgu o določitvi finančnih določb, ki se uporabljajo za 
urad. 

10 Glej Mnenje Sodišča št. 1/2019 o predlogu uredbe BC-01-2019 proračunskega odbora 
Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) o določitvi finančnih določb, ki se 
uporabljajo za urad EUIPO. 

11 Mnenje Sodišča št. 3/2015 o predlogu finančne uredbe Enotnega odbora za reševanje o 
finančnih določbah, ki se uporabljajo za odbor. 

12 Glej Mnenje Sodišča št. 2/2015 o predlogu za spremembo finančne uredbe Urada Skupnosti 
za rastlinske sorte. 
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Revizijski rezultati drugih produktov, ki 
se nanašajo na agencije in jih je 
Sodišče objavilo 

Posebno poročilo Evropskega računskega sodišča št. 29/2018 – 
Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine je 
pomembno prispeval k nadzoru in stabilnosti v 
zavarovalniškem sektorju, vendar bistveni izzivi ostajajo 

53 Sodišče je s posebno revizijo, ki jo je opravilo poleg letne revizije računovodskih 
izkazov in revizije skladnosti, preučilo, ali organ uspešno prispeva k nadzoru in finančni 
stabilnosti v zavarovalniškem sektorju. Zlasti je analiziralo ukrepe organa EIOPA na 
področju nadzora in konvergence nadzora, stresni test za zavarovalništvo v letu 2016 
ter ustreznost virov in upravljanja organa EIOPA. 

54 Splošni zaključek Sodišča je, da je organ EIOPA dobro uporabljal širok nabor orodij 
za podporo konvergence nadzora in finančne stabilnosti. Vendar so še vedno prisotni 
pomembni izzivi, ki jih morajo obravnavati organ EIOPA, nacionalni nadzorniki in 
zakonodajalca, npr. v kontekstu pregledov evropskih nadzornih organov in pregledov v 
skladu z direktivo Solventnost II. Poleg tega je Sodišče priporočilo, naj organ EIOPA za 
izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti svojih ukrepov okrepi človeške vire, dodeljene 
nadzoru. Celotni revizijski zaključki skupaj z ustreznimi priporočili in odgovori organa so 
obravnavani v Posebnem poročilu Sodišča št. 29/2018, ki je na voljo na njegovem 
spletišču eca.europa.eu. 

Specifično letno poročilo Sodišča v skladu s členom 92(4) 
Uredbe (EU) št. 806/2014 o morebitnih pogojnih obveznostih, 
nastalih zaradi opravljanja nalog Enotnega odbora za reševanje, 
Sveta in Komisije v okviru te uredbe, za proračunsko leto 2017 

55 V skladu s členom 92(4) uredbe o enotnem mehanizmu za reševanje Sodišče 
vsako leto revidira morebitne pogojne obveznostih, nastale zaradi opravljanja nalog 
Enotnega odbora za reševanje, Sveta in Komisije v okviru te uredbe. Revizijski zaključki 
za proračunsko leto 2017 so skupaj z ustreznimi priporočili in odgovori Enotnega 

https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/ecadefault.aspx
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odbora za reševanje obravnavani v posebnem poročilu Sodišča, ki je na voljo na 
njegovem spletišču eca.europa.eu. 

Druga posebna poročila Evropskega računskega sodišča, ki se 
tudi nanašajo na eno ali več agencij 

56 Sodišče je poleg revizijskih poročil, ki so se posebej nanašala na agencije, v 
letu 2018 objavilo tudi številna posebna revizijska poročila o izvajanju politik EU, ki so 
se nanašala na več agencij (slika 16). 

https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/ecadefault.aspx
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Slika 16 – Druga posebna revizijska poročila Evropskega računskega 
sodišča, ki se nanašajo na agencije 

 
Vir: Evropsko računsko sodišče 
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Seznam kratic, ki se uporabljajo za 
agencije in druge organe EU 

Kratica Polno ime Sedež 

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, 
kmetijstvo in hrano 

Luxembourg, 
Luksemburg 

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 Pariz Francija 

ECDC Evropski center za preprečevanje in 
obvladovanje bolezni 

Stockholm, Švedska 

ECHA Evropska agencija za kemikalije Helsinki, Finska 

EEA Evropska agencija za okolje København, Danska 
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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 

ELA Evropski organ za delo Bratislava, Slovaška 

EMA Evropska agencija za zdravila Amsterdam, Nizozemska 

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 

EJT Evropsko javno tožilstvo Luxembourg, 
Luksemburg 

ERA Agencija Evropske unije za železnice Valenciennes, Francija 

ERCEA Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega 
sveta 

Bruselj, Belgija 

ESA Agencija za oskrbo EURATOM Luxembourg, 
Luksemburg 

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 
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Eurofound Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih 
in delovnih razmer 

Dublin, Irska 

Eurojust Urad za evropsko pravosodno sodelovanje Haag, Nizozemska 

Europol Agencija Evropske unije za sodelovanje na 
področju preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj 

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 
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Travado (revizor), Peter Eklund (vodja naloge), Friedemann Zippel (vodilni upravni 
uslužbenec), Judita Frangež (tajnica), Rimantas Sadzius (član Sodišča), Ioanna 
Metaxopoulou (direktorica senata IV), Svetoslava Tashkova (revizorka), Jonathan 
Lannin (pripravnik) 
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