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Agencije EU so ohranile urejeno knjigovodstvo in se 
fleksibilno odzvale na pandemijo 
Evropsko računsko sodišče (Sodišče) je v svojem letnem poročilu o agencijah EU za proračunsko 
leto 2020 zaključilo, da so se agencije EU v različnih državah članicah dobro prilagodile na razmere 
zaradi pandemije COVID-19, kakršnih še ni bilo. Revizorji so potrdili, da je finančno poslovodenje 
agencij kot v prejšnjih letih dobro in da pandemija nanj ni zelo vplivala. V notranjih kontrolah 
nekaterih agencij so še pomanjkljivosti, slabosti v postopkih za oddajo javnih naročil pa so še vedno 
glavni vir nepravilnosti. Pandemija tudi ni ugodno vplivala na upravljanje proračuna in človeških 
virov. V letu 2020 so se nekatere agencije srečevale z ovirami na teh področjih. 
 
„Zaradi pandemije so za finančno upravljanje agencij EU, ki delujejo v okviru različnih nacionalnih 
okoliščin in zdravstvenih ukrepov, nastali posebni izzivi,“ je povedal član Evropskega računskega sodišča 
Alex Brenninkmeijer, ki je pristojen za letno poročilo. „Vendar je Sodišče ugotovilo, da so agencije EU 
dosledno uporabljale strategijo obvladovanja krize, kot jo podpira Evropska komisija, in delovale 
usklajeno znotraj mreže agencij EU. Svoje delo so uspele prilagoditi razmeram, ki jih je povzročila 
pandemija in kakršnih še ni bilo, ter ohranile urejeno knjigovodstvo, podobno kot je Sodišče ugotovilo 
v prejšnjih letih.“ 
 
Revizorji so preučili zaključne račune 41 agencij in drugih organov EU, sestavljene iz računovodskih 
izkazov in poročil o izvrševanju proračuna za leto 2020, ter zakonitost in pravilnost transakcij, 
povezanih s temi zaključnimi računi. Potrdili so, da je bilo vseh 41 zaključnih računov zanesljivih, in za 
vse izrekli revizijska mnenja brez pridržkov o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih prihodkov. Kar 
zadeva plačila, povezana z zaključnimi računi agencij, so revizorji potrdili njihovo zakonitost in 
pravilnost za vse agencije razen za: ACER (sodelovanje energetskih regulatorjev), eu-LISA (upravljanje 
informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice) ter ENISA (kibernetska varnost). Za 
te tri agencije so revizorji izrekli mnenja s pridržkom predvsem zaradi nepravilnosti v postopkih za 
oddajo javnih naročil in vrzeli v postopku prenosa pooblastil za odobravanje proračunskih operacij. 
 
Poleg tega so revizorji ugotovili 54 pomanjkljivosti na podlagi revidiranega vzorca transakcij za 
proračunsko leto 2020 (v primerjavi z 82 za proračunsko leto 2019). Pomanjkljivosti so zadevale 
predvsem notranje kontrole, postopke za oddajo javnih naročil, človeške vire in upravljanje proračuna. 
Na tem zadnjem področju so bile povezane z upravljanjem pristojbin, zamudami pri plačilih, 
nepravilnim razkritjem prejetih prispevkov in napačnim izračunom prispevkov držav, ki niso članice EU, 
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v proračune agencij. Poleg tega revizorji poudarjajo, da prekomerna uporaba prenosov iz enega 
proračunskega leta v naslednje lahko pomeni ne samo zamude pri izvajanju delovnih programov ali 
načrtov javnih naročil, temveč tudi strukturne probleme ali slabo proračunsko načrtovanje. 
 
Problemi v zvezi z javnim naročanjem so še vedno glavni vir nepravilnih plačil: pri nekaterih revidiranih 
pogodbah so se pokazale pomanjkljivosti, ki pretežno zadevajo odsotnost konkurence, slabosti v 
procesu ocenjevanja ponudb in probleme v zvezi z izvajanjem pogodb. Revizorji so pozvali tudi h 
krepitvi notranjih kontrol agencij, zlasti pred odobritvijo operacij. 
 
Svojo letno finančno revizijo so revizorji dopolnili tudi z oceno tega, kako so agencije EU upravljale in 
organizirale svoj odziv na krizo zaradi COVID-19. Po analizi ukrepov za neprekinjeno poslovanje, 
zmožnosti odločanja in vsakodnevne operacije so revizorji zaključili, da so agencije EU ustrezno 
ukrepale tako, da njihov finančni položaj zaradi pandemije ni bil izredno izkrivljen, in so še naprej 
opravljale svoje mandate, četudi nekoliko počasneje. Kar zadeva delovne programe in dejavnosti, je 
zaradi pandemije prišlo do pomembne preusmeritve virov in načrtovanih dejavnosti v dejavnosti, 
povezane s COVID-19. Najočitnejše primere za to je mogoče videti na področju zdravstva, na katerem 
je postal odziv EU na pandemijo prevladujoča dejavnost nekaterih sodelujočih agencij EU (ECDC, EMA). 
 
Revizorji so ugotovili tudi splošen porast slabosti pri upravljanju človeških virov v agencijah EU, zlasti 
je zaradi upočasnitve zaposlovanja v začetku leta 2020, ki jo je povzročil predvsem COVID-19, nastalo 
tveganje prihodnjih ozkih grl na tem področju. 
 
 
Splošne informacije 
V dokumentu z naslovom Na kratko o reviziji agencij EU za leto 2020 so povzeti rezultati revizij za 
finančno leto 2020 za 41 agencij EU in drugih organov EU, zajetih v pooblastila Sodišča kot zunanjega 
revizorja financ EU. Za agenciji ELA in EJT leta 2020 ni bila opravljena revizija, ker še nista bili finančno 
neodvisni. 
Ta dokument in celo letno poročilo za leto 2020 sta na spletišču Sodišča eca.europa.eu na voljo v 
angleščini, kmalu pa bodo na voljo tudi prevodi v druge jezike. 

 
Kontakt za medije 
Tiskovni urad Sodišča: press@eca.europa.eu 
– Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – M: (+352)  691 553 547 
– Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – M: (+352)  691 551 502 

 

 

https://www.eca.europa.eu/sl/Pages/ecadefault.aspx
mailto:press@eca.europa.eu
mailto:claudia.spiti@eca.europa.eu
mailto:vincent.bourgeais@eca.europa.eu

