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Sporočilo za javnost 
Luxembourg, 15. oktobra 2019 

Revizorji EU so potrdili zaključne račune evropskih agencij, 
vendar so pozvali k ukrepanju za izboljšanje finančnega 
poslovodenja 
Evropsko računsko sodišče je potrdilo, da so zaključni računi vseh 41 agencij EU za leto 2018 
zanesljivi. Prav tako je potrdilo pozitivne rezultate, o katerih je poročalo v prejšnjih letih. V 
letošnjem, danes objavljenem letnem poročilu so revizorji za vse agencije izrekli tudi mnenje 
brez pridržka o prihodkih in porabi – razen za Evropski azilni podporni urad (EASO) zaradi stalnih 
težav, ki vplivajo na njegova plačila. Kljub temu bi morale agencije še izboljšati različne vidike 
finančnega poslovodenja, zlasti to, kako izvajajo javna naročila, da bi v celoti upoštevale pravila 
in zagotovile najboljšo stroškovno učinkovitost. 

Agencije EU izvajajo specifične tehnične, znanstvene ali upravljavske naloge, ki pomagajo 
institucijam EU pri zasnovi in izvajanju politik na področjih, kot so zdravje, varnost, zaščita, svoboda 
in pravosodje. Sedež imajo v različnih državah članicah in zaposlujejo približno 11 400 ljudi – kar je 
petina vseh uslužbencev EU. Njihov skupni proračun za leto 2018 je znašal 4,2 milijarde EUR (20-
odstotno povečanje glede na leto 2017), kar je enakovredno približno 2,9 % celotnega splošnega 
proračuna EU. 

„Evropske agencije so pomemben del strukture EU, revizija Sodišča pa je letni sistematski pregled 
njihovega finančnega poslovodenja,“ je povedal član Evropskega računskega sodišča Rimantas 
Šadžius. „Za leto 2018 je Sodišče za vse agencije, razen za eno, izreklo mnenje brez pridržka. Kljub 
temu so v večini agencij izboljšave še vedno potrebne, zato Sodišče poziva k ukrepanju za odpravo 
slabosti v finančnem poslovodenju, zlasti na področju javnih naročil.“ 

Revizorji so za zaključne račune vseh 41 agencij za leto 2018 izrekli mnenje brez pridržka, saj so 
pošten prikaz njihovega finančnega položaja, poslovanja in denarnih tokov v skladu z 
računovodskimi pravili. Poleg tega so izrekli mnenje brez pridržka o zakonitosti in pravilnosti 
operacij agencij v zvezi s prihodki in plačili, razen za EASO, za katerega so izrekli mnenje s pridržkom 
o plačilih (ki pa ni bilo več negativno). 

EASO, ki v kontekstu migracijske krize zagotavlja podporo državam članicam – trenutno zlasti Italiji 
in Grčiji – je sprejel konkretne in pozitivne ukrepe za izboljšanje svojega upravljanja. Kljub temu so 
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revizorji v letu 2018 znova odkrili nepravilnosti pri večjem javnem naročilu, kar kaže, da popravljalni 
ukrepi še vedno ne učinkujejo v celoti. Poleg tega so kadrovske razmere EASO, zlasti njegova prosta 
vodstvena delovna mesta v upravi, še posebej zaskrbljujoče. Prav tako je EASO, ki mu primanjkuje 
zadostno število strokovnjakov, ki jih zagotavljajo države članice, glavne naloge prenesel na 
gospodarske subjekte v takšnem obsegu, da je postal od njih kritično odvisen. To pomeni nenehno 
tveganje v zvezi z neprekinjenim poslovanjem na občutljivem področju, ki je ključno za uspešno 
upravljanje migracijskih tokov v Evropo. 

Revizorji zaradi odločitve Združenega kraljestva, da izstopi iz EU, opozarjajo na morebitna 
zmanjšanja prihodkov za Evropsko agencijo za zdravila (EMA) in Evropski bančni organ (EBA), ki sta 
prej imela sedež v Londonu, ter za agenciji na področju nadzora zavarovanj in pokojnin (EIOPA) in 
trga vrednostnih papirjev (ESMA). Poudarjajo tudi, da preverjanja sporazumov o financiranju s 
sodelujočimi državami, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex), še niso 
v celoti uspešna. Poleg tega v zvezi z ESMA in Evropsko agencijo za kemikalije (ECHA) poudarjajo 
pomembnost izračuna pristojbin na podlagi točnih informacij. 

Javno naročanje je še vedno eno od področjih finančnega poslovodenja agencij, na katerem so 
napake najpogostejše. Revizorji so ugotovili različne slabosti, vključno z uporabo neustreznih meril 
za oddajo naročil, sprejemanje neobičajno nizkih ponudb in uporabo postopka s pogajanji namesto 
konkurenčnejših postopkov. 

Revizorji spodbujajo agencije, naj uporabljajo skupne postopke za oddajo javnih naročil, da bi 
dosegle večjo učinkovitost in ekonomijo obsega. Hkrati svetujejo agencijam, naj uporabljajo 
okvirne pogodbe, ki so dovolj specifične, da omogočajo lojalno konkurenco. Opozarjajo tudi na 
prekomerno odvisnost od pogodbenikov, svetovalcev in začasnih delavcev, s katerimi lahko 
nekatere agencije nadomeščajo premajhno število lastnih statutarnih uslužbencev. Prav tako 
poudarjajo, da bi morale biti agencije pri uporabi teh uslužbencev pozorne na stroškovno 
učinkovitost in pravne zahteve. 

Pojasnila za urednike 

Število agencij, za katerih revizijo je pristojno Evropsko računsko sodišče, se je z leti povečevalo. 
Leta 2019 je znašalo 43, vključno z dvema, ki se trenutno ustanavljata in nista vključeni v poročilu: 
Evropsko javno tožilstvo (EJT) in Evropski organ za delo (ELA). 

Večina agencij ne izvaja obsežnih programov porabe, temveč izvaja tehnične ali regulativne naloge. 
Z izjemo Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), Urada Skupnosti za rastlinske 
sorte (CPVO) in Enotnega odbora za reševanje (SRB), ki se financirajo sami in poročajo svojim 
notranjim upravnim odborom, se večina agencij skoraj v celoti financira iz proračuna EU, njihove 
zaključne račune pa vsako leto potrdi Evropski parlament. 

Dokument Na kratko o reviziji agencij EU za leto 2018 in celotno letno poročilo o agencijah EU za 
leto 2018 s podrobnimi informacijami o vsaki agenciji sta na voljo na spletišču Sodišča 
(eca.europa.eu) v 23 jezikih EU. Sodišče bo letno poročilo o skupnih raziskovalnih podjetjih objavilo 
novembra. 
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