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Nepovratna sredstva agencij EU: „pomanjkljivosti so še 
vedno prisotne”, pravijo revizorji 
Evropsko računsko sodišče je v novem poročilu ugotovilo pomanjkljivosti pri tem, kako agencije EU 
upravljajo nepovratna sredstva, ki jih dodeljujejo. Revizorji že več let izrekajo kritike kontrolnih 
sistemov za nepovratna sredstva, ki jih uporabljajo agencije. Revidirane agencije so sicer zdaj na 
splošno izpolnjevale pravila, vendar pa so bile ugotovljene specifične pomanjkljivosti na področjih 
spremljanja smotrnosti poslovanja in vrednotenja. V specifičnih primerih se pri postopkih izbire in 
dodeljevanja nepovratnih sredstev nista povsem upoštevali osnovni načeli preglednosti in enakega 
obravnavanja. Poleg tega še vedno obstaja možnost navzkrižja interesov, opozarjajo revizorji.  

Revizorji so preučili sisteme in kontrole, ki so vzpostavljeni v petih agencijah: Evropski inštitut za 
inovacije in tehnologijo (EIT), Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih 
mejah držav članic (Frontex), Evropska agencija za okolje (EEA), Evropska agencija za varnost hrane 
(EFSA) in Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). Teh pet agencij skupaj 
predstavlja nekoliko več kot 90 % skupnega financiranja z nepovratnimi sredstvi v obdobju 2013–2015, 
ki je znašalo 740 milijonov EUR. 

Revizorji so prišli do zaključka, da so revidirane agencije sicer na splošno dodeljevale in izplačevale 
nepovratna sredstva v skladu s pravili, vendar jih večina ni ustrezno preučila drugih možnosti 
financiranja in nepovratna sredstva niso bila vedno najuspešnejše orodje. V večini revidiranih agencij bi 
bilo mogoče izboljšati postopke za dodeljevanje, kontrolne sisteme in merjenje smotrnosti. Agencije 
niso ustrezno merile uspešnosti svojih nepovratnih sredstev, pravijo revizorji.  

„Nepovratna sredstva so na splošno prispevala k izvajanju politik teh agencij”, je dejal dr. Louis Galea, 
član Evropskega računskega sodišča, ki je pristojen za poročilo. „Vendar agencije niso vzpostavile 
ustreznih sistemov spremljanja in vrednotenja za svoje dejavnosti, financirane z nepovratnimi sredstvi.” 
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Revizorji so priporočili, naj agencije, ki uporabljajo nepovratna sredstva: 

• pred sprožitvijo nepovratnih sredstev raziščejo, ali so nepovratna sredstva najuspešnejše orodje 
za financiranje. Kadar koli je to upravičeno, bi bilo treba uporabljati poenostavljeno 
obračunavanje stroškov in neposredno dodeljevanje; 

• v svojih programih dela navedejo, katere dejavnosti naj bi bile izvedene z nepovratnimi sredstvi, 
pri tem pa posebno pozornost namenijo specifičnim ciljem in pričakovanim rezultatom, ki naj bi 
bili doseženi, ter načrtovanim finančnim in človeškim virom, potrebnim za izvedbo ukrepov, 
financiranih z nepovratnimi sredstvi; 

• vzpostavijo formalne notranje postopke, ki bi varovali pred potencialnimi navzkrižji interesov ter 
upoštevali načeli preglednosti in enakega obravnavanja pri uporabi specifičnih postopkov v 
zvezi z nepovratnimi sredstvi; 

• še naprej krepijo svoje sisteme preverjanja, ki se uporabljajo za izvajanje projektov, financiranih 
z nepovratnimi sredstvi; 

• vzpostavijo sisteme spremljanja smotrnosti poslovanja in poročanja na podlagi v rezultate in 
učinke usmerjenih ključnih kazalnikov smotrnosti ter rezultatov naknadnih vrednotenj. 

 

Posebno poročilo št. 12/2016 – Uporaba nepovratnih sredstev v agencijah: ni vedno ustrezna ali dokazljivo 
uspešna je na voljo v 23 jezikih EU na eca.europa.eu. 

 


