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EU še ne izkorišča potenciala svojih agencij v celoti 

Agencije EU imajo vse pomembnejšo vlogo v Uniji, vendar je treba tisto v zvezi z uspešnim služenjem 
državljanom EU skrbneje oceniti. To je zaključek poročila, ki ga je danes predstavilo Evropsko 
računsko sodišče (Sodišče). Sodišče je za leto 2019 potrdilo zaključne račune vseh agencij EU razen 
dveh ter pozitivne rezultate, o katerih je poročalo v prejšnjih letih. Letos je tudi prvič ocenilo, kako 
dobro je EU agencijam omogočila, da izvajajo svoje politike v javno dobro. Po mnenju revizorjev 
obstaja potreba po večjem povezovanju in usklajevanju ter večji fleksibilnosti pri ustanavljanju, 
delovanju in morebitnem prenehanju delovanja agencij. 

„Sodišče je tako kot vsako leto preučilo finančno poslovodenje vseh agencij EU in ugotovilo, da so 
njihovi zaključni računi zadovoljivi, je povedal Alex Brenninkmeijer, član Evropskega računskega 
sodišča, ki je pristojen za poročila. „Letos je prvič pregledalo tudi to, kako agencije na splošno 
prispevajo k politikam EU in sodelovanju v interesu državljanov. Sodišče predlaga okrepitev sodelovanja 
med agencijami, da bi te postale centri strokovnega znanja in povezovanja EU.“ 

Finančno poslovodenje: revizorji so na splošno potrdili pozitivne rezultate, o katerih so poročali v 
prejšnjih letih. Za zaključne račune za leto 2019 vseh 41 agencij, ki so jih revidirali, so dali mnenje brez 
pridržka, kar pomeni, da so ti računi pošten prikaz finančnega položaja, poslovanja in denarnih tokov 
agencij v skladu z računovodskimi pravili. Prav tako niso odkrili skoraj nobene napake v zvezi z 
zakonitostjo in pravilnostjo prihodkovnih in plačilnih operacij agencij, razen nekaterih problemov, ki 
vplivajo na plačila Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) in Evropski azilni podporni 
urad (EASO). Revizorji poudarjajo, da morajo agencije še naprej izboljševati finančno poslovodenje, 
med drugim z osredotočanjem na javno naročanje, nasprotje interesov in postopke zaposlovanja. 

Smotrnost: Sodišče se je v preteklosti osredotočalo na smotrnost poslovanja posameznih agencij, zdaj 
pa je opredelilo dve ključni merili, na podlagi katerih naj bi vse agencije EU uspešneje prispevale k 
izvajanju politike EU. 

Prvič, revizorji so preučili, ali je življenjska doba agencij dovolj fleksibilna, da ustreza zadevnemu 
področju EU in evropskemu sodelovanju v spreminjajočem se globalnem okolju. Ugotovili so, da je pri 
načinu ustanavljanja, delovanja in po potrebi prenehanja delovanja agencij ta fleksibilnost premajhna. 
Na nekaterih področjih obstaja več agencij, kar lahko povzroči prekrivanje njihovih mandatov in/ali 
dejavnosti. 
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Drugič, revizorji so preučili, koliko so agencije delovale kot centri strokovnega znanja in povezovanja 
za izvajanje politik EU, in ugotovili, da njihov potencial ni v celoti izkoriščen. Pri nekaterih agencijah so 
opazili preveč kompleksne ali šibke ureditve upravljanja. Upravni odbori nekaterih agencij so na primer 
precej veliki, kar včasih pomeni tveganje neučinkovitega sprejemanja odločitev in precejšnjih upravnih 
stroškov. Poleg tega sestava upravnih odborov sicer omogoča upoštevanje številnih nacionalnih stališč, 
vendar pa ne zagotavlja zavezanosti držav članic. 
Na podlagi revizije Sodišča je mogoče tudi sklepati, da bi nekatere agencije morda lahko izvajale svojo 
vlogo bolj celovito, če bi imele več podpore držav članic, ustreznih panog, Komisije ali drugih agencij. 
Poleg tega so revizorji ugotovili, da je prispevek agencij k politiki in sodelovanju EU sicer pomemben, 
vendar se ne meri in ne sporoča jasno javnosti. Tudi prizadevanja agencij v zvezi z ozaveščanjem na 
mednarodni ravni so kljub nekaterim dobrim rezultatom, na primer na področju letalstva in 
pravosodnega sodelovanja, omejena. 

Nekatera tveganja, ki so jih poudarili revizorji, na primer neustreznost človeških in finančnih virov v 
nekaterih primerih, imajo posledice tako s finančnega vidika kot z vidika smotrnosti. Nekatere agencije 
so pri kritičnih funkcijah preveč odvisne od zunanjih izvajalcev, kar prinaša tveganja, povezana z javnim 
naročanjem. Druge agencije morda niso dovolj odzivne – iz regulativnih ali upravnih razlogov –, da bi 
svoj delovni program ali proračun prilagodile hitro spreminjajočim se okoljem. Poleg tega imajo 
nekatere agencije trajno premalo virov, druge pa svojega proračuna ne morejo počrpati. 

Na splošno revizorji Komisiji in agencijam priporočajo, naj: 
o natančneje ocenijo koherenco agencij skozi njihovo življenjsko dobo in ustrezno prilagodijo 

vire, 
o ocenijo neučinkovitosti na področju upravljanja in izboljšajo poročanje o odgovornosti in 

smotrnosti, da ne bi bilo osredotočeno le na dejavnosti agencij, temveč tudi na njihov 
prispevek k izvajanju politik, 

o spodbujajo prizadevanja agencij, da bi na zadevnih področjih v celoti delovale kot centri 
strokovnega znanja in povezovanja. 
 

Ozadje 

Agencije EU imajo različne strukture upravljanja, mandate in naloge. EU je z leti ustanovila vrsto agencij 
za obravnavanje različnih izzivov. Večina agencij se skoraj v celoti financira iz proračuna EU in njihovo 
finančno poslovodenje je transparentno, saj Sodišče revidira njihove zaključne račune. Vendar je, kot 
je Sodišče poudarilo v več preteklih poročilih o revizijah smotrnosti poslovanja posameznih agencij, 
težje oceniti, kako dobro agencije izvršujejo svoje mandate. Revizorji so v preteklosti v svojih poročilih 
večkrat navedli, da je treba izboljšati upravljanje, odgovornost in poročanje o smotrnosti. Letos je 
Sodišče svoja letna poročila o financah agencij EU prvič dopolnilo s splošno oceno pogojev, v katerih 
agencije služijo Uniji, državam članicam in splošni javnosti. 

Letno poročilo o agencijah EU za proračunsko leto 2019, podrobne izjave o zanesljivosti za vsako 
agencijo in Posebno poročilo št. 22/2020 – Prihodnost agencij EU: potencial za več fleksibilnosti in 
sodelovanja so na voljo na spletišču Sodišča (eca.europa.eu) v 23 jezikih EU. Informacije o ukrepih 
Sodišča v odziv na pandemijo COVID-19 so na voljo tukaj. 

Kontaktna oseba za medije za to poročilo: Claudia Spiti – E: claudia.spiti@eca.europa.eu 
M: (+352)  691 553 547 
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