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Agencije EU: „Neoporečni zaključni računi, transakcije pa 
večinoma skladne s pravili,“ pravijo revizorji 

Evropsko računsko sodišče je izreklo revizijska mnenja brez pridržkov o zaključnih računih 41 
agencij Evropske unije ter potrdilo njihovo zanesljivost. Revizorji so revizijska mnenja brez 
pridržkov izrekli tudi o finančnih transakcijah za 40 agencij, za eno pa mnenje s pridržkom. 

Agencije EU so ločeni pravni subjekti, ustanovljeni s sekundarno zakonodajo zaradi izvajanja 
specifičnih tehničnih, znanstvenih ali upravljavskih nalog, ki pomagajo institucijam EU pri zasnovi 
in izvajanju politik.  

„Agencije EU veliko prispevajo k izvajanju politik in programov na področjih, ki so zelo pomembna 
za vsakodnevno življenje evropskih državljanov, kot so zdravje, varnost, zaščita, svoboda in 
pravosodje,” je povedal Rimantas Šadžius, član Evropskega računskega sodišča, pristojen za 
letne revizije agencij. „Kot revizorji zato z veseljem poročamo, da so bili njihovi zaključni računi 
pošten prikaz njihovega finančnega stanja in da so bile njihove dohodkovne in plačilne transakcije 
večinoma skladne s predpisi. Toda Sodišče je pripravilo več priporočil, zlasti v zvezi z dodatnimi 
izboljšavami njihove operativne učinkovitosti.” 

Revizorji so prišli do zaključka, da so bili zaključni računi vseh 41 agencij zanesljivi, tj. da v vseh 
pomembnih pogledih pošteno predstavljajo njihov finančni položaj, njihov poslovni izid in 
denarne tokove v letu 2016. Poleg tega so bile za 40 agencij transakcije, povezane z zaključnimi 
računi, zakonite in pravilne, tj. skladne z ustreznimi predpisi. Za Evropski azilni podporni urad so 
revizorji izrekli mnenje s pridržkom zaradi neupoštevanja načel javnega naročanja. 

Za nekatere druge agencije so navedli, na katerih področjih so mogoče izboljšave, čeprav to ni 
vplivalo na revizijska mnenja. Javno naročanje je na splošno še vedno področje, na katerem so 
napake pogoste, kar ogroža zagotavljaje najboljše stroškovne učinkovitosti, na več agencij pa 
vplivajo tudi zadeve v zvezi z upravljanjem kadrov. Revizorji priporočajo, naj agencije razmislijo o 
uskladitvi svojih informacijskih sistemov za upravljanje pogodb in kadrov, da bi okrepile svojo 
stroškovno učinkovitost in zmanjšale tveganje, povezano s kontrolo. 

Te revizije niso bile osredotočene na smotrnost, vendar so revizorji upoštevali tudi morebitna 
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tveganja, ki so posledica slabe smotrnosti ali finančnega poslovodenja. Navedli so, da se 
upravljanje proračuna agencij na splošno izboljšuje, vendar so posvarili pred stalno visokimi 
zneski, ki se prenašajo v naslednje leto, in precenjevanjem proračunskih potreb za nekatere 
agencije. Obravnavali so tudi mogoč učinek izstopa Združenega kraljestva iz EU na prihodke in 
dejavnosti več agencij, posebej pa so opozorili na to, da dve agenciji s sedežem v Londonu še 
nista mogli zanesljivo oceniti s tem povezanih stroškov v prihodnosti.  

Zunanja vrednotenja agencij so bila na splošno pozitivna, po navedbah revizorjev pa so agencije 
na podlagi teh vrednotenj pripravile akcijske načrte. Toda za nekatere agencije ni regulativne 
zahteve po zunanjem vrednotenju, ali pa je interval med dvema vrednotenjema predolg. 

Pojasnila za urednike 

Evropsko računsko sodišče je za proračunsko leto 2016 revidiralo 32 decentraliziranih agencij, 
šest izvajalskih agencij in tri druge organe EU. Revizorji so opravili analize, preizkusili posamezne 
dohodkovne in plačilne transakcije, ocenili ključne kontrole v okviru nadzornih in kontrolnih 
sistemov agencij ter uporabili rezultate dela drugih revizorjev, kadar je bilo to ustrezno. Danes so 
objavili povzetek svojih ugotovitev, ki jih uporabljajo Evropski parlament in Svet ali drugi organi za 
razrešnico. 

Skupni proračun za vse agencije (razen za Enotni odbor za reševanje, ki je prejel skoraj 12 milijard 
EUR prispevkov kreditnih institucij) za leto 2016 je znašal približno 3,4 milijarde EUR. Približno 
2,4 milijarde EUR se je financiralo iz proračuna EU, približno 1 milijarda EUR pa iz pristojbin in 
neposrednih prispevkov gospodarskih subjektov, držav članic EU in drugih držav. Na koncu leta 
2016 so imele agencije 10 364 zaposlenih, kar je približno 500 več kot leta 2015, do česar je 
večinoma prišlo zaradi novih nalog. 

Letna poročila o agencijah EU, vključno z njihovimi odgovori in povzetkom „Na kratko o reviziji 
agencij EU za leto 2016“, so na voljo v 23 jezikih EU na spletišču Evropskega računskega sodišča. 

 


