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ÚVOD 

1. Podľa ustanovení článku 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Dvor audítorov vydal 

výrok k spoľahlivosti účtovných závierok a k zákonnosti a riadnosti príslušných operácií 

za rozpočtový rok končiaci sa 31.decembra 2014 v prípade 32 regulačných agentúr, šiestich 

výkonných agentúr, Zásobovacej agentúry Euratomu (Euratom), Európskeho inovačného 

a technologického inštitútu (EIT) a dôchodkového fondu Europolu (pozri tabuľku 1

2. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch Dvor audítorov kontroloval zákonnosť a riadnosť 

operácií. Rok 2014 je však prvým rokom, v ktorom ročné účtovné závierky 30 regulačných 

agentúr dotovaných Úniou a EIT overoval nezávislý externý audítor (audítorská spoločnosť) 

podľa článku 208 ods. 4

). 

1 nového nariadenia o rozpočtových pravidlách EÚ a článku 107 

ods. 12

3. Dvor audítorov vykonal svoj vlastný audit účtovných závierok v prípade Zásobovacej 

agentúry Euratomu, dvoch plne samofinancovaných agentúr (OHIM a CPVO), šiestich 

výkonných agentúr a dôchodkového fondu Europolu (EPF).  

 nového rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách pre agentúry. Dvor 

audítorov pri vydávaní stanoviska k týmto účtovným závierkam zohľadnil audítorskú prácu 

nezávislého externého audítora a opatrenia prijaté v nadväznosti na kontrolné zistenia.  

                                                      

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 298, 
26.10.2012, s. 1). 

2 Článok 107 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1271/2013 (Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, 
s. 42). 
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Tabuľka 1 – Opatrenia auditu podľa jednotlivých skupín 

 Agentúry, v ktorých vykonal 
audit Dvor audítorov 

Len audit EDA Audit EDA + externý 
audítor 

Spolu 

Regulačné agentúry 

Agentúry dotované Úniou – 30 

32 Samofinancované agentúry – 
OHIM a CPVO 

2 – 

Výkonné agentúry 
EACEA, REA, ERCEA, EASME, 
INEA a CHAFEA 

6 – 6 

Ďalšie orgány 
Euratom a EPF 2 – 

3 
EIT – 1 

Spolu  10 31 41 

4. Podrobnosti o kontrolovaných agentúrach, ich rozpočte a zamestnancoch sa nachádzajú 

v prílohe I

5. V tomto zhrnutí sa nachádza prehľad výsledkov ročných auditov Dvora audítorov 

týkajúcich sa agentúr za rozpočtový rok 2014. Jeho cieľom je uľahčiť analýzu a porovnanie 

špecifických správ Dvora audítorov. Stanoviská a pripomienky Dvora audítorov, ako 

aj odpovede agentúr sa nachádzajú v špecifických ročných správach. Tento prehľad nie je 

audítorskou správou ani stanoviskom. 

. 

6. Decentralizované agentúry zohrávajú dôležitú úlohu vo vykonávaní politík EÚ, najmä 

úloh technického, vedeckého, operačného a/alebo regulačného charakteru. Ich účelom je 

umožniť Komisii sústrediť sa na tvorbu politiky a posilniť spoluprácu medzi EÚ a národnými 

vládami spájaním technickej a odbornej expertízy z oboch strán. Agentúry majú sídlo v rámci 

EÚ. 

7. Šesť výkonných agentúr je poverených úlohami, ktoré sa týkajú riadenia jedného alebo 

viacerých programov Únie, a sú zriadené na určité stanovené obdobie. Nachádzajú sa 

v Bruseli (päť) alebo v Luxemburgu (jedna). 
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8. EIT v Budapešti je nezávislý decentralizovaný orgán EÚ, v ktorom sa spájajú vedecké, 

obchodné a vzdelávacie zdroje na posilnenie inovačnej kapacity Únie. 

9. Euratom v Luxemburgu bol zriadený na podporu cieľov Zmluvy o založení Európskeho 

spoločenstva pre atómovú energiu.  

10. Dôchodkový fond Europolu, ktorý sa nachádza v Haagu, bol zriadený na financovanie 

a vyplácanie dôchodkov zamestnancom, ktorých Europol zamestnával ešte predtým, ako sa 

stal európskou agentúrou dňa 1. januára 2010. 

11. Celkový rozpočet agentúr v roku 2014 predstavoval približne 1,9 mld. EUR (2013: 2 mld. 

EUR) alebo zhruba 1,4 % všeobecného rozpočtu EÚ na rok 2014 (2013: 1,4 %) Približne 

1,2 mld. EUR pochádza z dotácií Európskej komisie a zvyšok predstavuje príjem z poplatkov 

a iných zdrojov. Agentúry zamestnávajú 6 578 (2013: 6 536) stálych a dočasných 

zamestnancov alebo 14 % (2013: 14 %) z celkového počtu úradníkov EÚ schválených 

vo všeobecnom rozpočte EÚ (plán pracovných miest). Okrem toho pracuje pre agentúry 

približne 3 200 (2013: 2 900) ďalších zamestnancov (zmluvní alebo vyslaní zamestnanci). 

K nárastu zamestnancov došlo v prvom rade v tých agentúrach, ktorým boli pridelené 

dodatočné úlohy, v agentúrach, ktoré majú zodpovednosť za dohľad nad finančným 

odvetvím a vo výkonných agentúrach s dodatočnými povinnosťami v rámci programu 

Horizont 2020 a ďalších programov. 

12. Hoci je finančné riziko týkajúce sa agentúr pomerne nízke v porovnaní s celkovým 

rozpočtom EÚ, riziko poškodenia dobrého mena Únie je vysoké. Agentúry sú však v 

členských štátoch značne viditeľné a majú významný vplyv na politiku, rozhodovanie 

a plnenie programu v oblastiach, ktoré majú rozhodujúci význam pre občanov Európskej 

únie, t. j. zdravie, bezpečnosť, ochrana, sloboda a spravodlivosť. 

INFORMÁCIE NA PODPORU STANOVÍSK DVORA AUDÍTOROV 

13. Dvor audítorov preskúmal prácu audítorských spoločností v súlade s medzinárodnými 

audítorskými štandardmi v prípade 31 agentúr, v ktorých vykonal audit nezávislý externý 

audítor. Pri vypracúvaní svojho stanoviska k spoľahlivosti účtovnej závierky, ktoré vyjadril 
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v špecifických ročných správach, bral Dvor audítorov do úvahy prácu audítorských 

spoločností.  

14. Dvor audítorov získal primerané uistenie, aby mohol svoje audítorské stanoviská založiť 

na spoľahlivosti účtovnej závierky použitím práce súkromných audítorských spoločností. 

15. Pokiaľ ide o zákonnosť a riadnosť operácií, za ktoré nesie Dvor audítorov výlučnú 

zodpovednosť, audítorský prístup zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie 

operácií a hodnotenie vnútorných kontrol agentúr.  

16. V prípade zostávajúcich 10 agentúr Dvor audítorov naďalej vykonával audit zákonnosti 

a riadnosti príslušných operácií a spoľahlivosti účtovnej závierky. 

VÝSLEDKY AUDITU 

Stanoviská k spoľahlivosti účtovnej závierky 

17. Konečné účtovné závierky 41 agentúr vyjadrujú verne zo všetkých významných hľadísk 

ich finančnú situáciu k 31. decembru 2014 a výsledky ich operácií a tokov hotovosti 

za príslušný rozpočtový rok v súlade s ustanoveniami príslušných nariadení o rozpočtových 

pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. 

18. Dvor audítorov zahrnul do správy body obsahujúce zdôraznenie skutočnosti3

                                                      

3 Bod obsahujúci zdôraznenie skutočnosti sa používa na upozornenie čitateľov na skutočnosť, 
ktorá síce nie je v účtovnej závierke významne nesprávne uvedená, ale je natoľko dôležitá, že je 
nevyhnutná pre pochopenie účtovnej závierky užívateľmi. 

 v súvislosti 

so spoľahlivosťou účtovnej závierky Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych 

informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) a EPF. 

V prípade eu-LISA situácia, na ktorú Dvor audítorov upriamil pozornosť vo svojej špecifickej 

ročnej správe za rok 2013, pretrváva, a to najmä potreba spoľahlivých a úplných údajov 

na ocenenie hlavných informačných systémov agentúry, vrátane nákladov na hardvér, 

štandardne dostupný softvér a na vývoj softvéru. Tento majetok sa odpisuje, v roku 2014 je 

síce stále významný, no príslušná suma sa každoročne znižuje. V prípade EPF Dvor audítorov 

upozornil na skutočnosť, že účtovná závierka EPF za rok 2014 bola pripravená na základe 
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predpokladu pokračovania v činnosti, zatiaľ čo sa očakáva, že do konca roka 2015 nebudú 

žiadni aktívni účastníci a v súčasnosti sa posudzuje likvidácia fondu.  

Stanoviská k zákonnosti a riadnosti príslušných operácií 

19. Dvor audítorov dospel k záveru, že príslušné operácie súvisiace s ročnou účtovnou 

závierkou 41 agentúr za rozpočtový rok končiaci sa k 31. decembru 2014 sú zo všetkých 

významných hľadísk zákonné a riadne. 

20. Dvor audítorov zahrnul do správy bod obsahujúci zdôraznenie skutočnosti v súvislosti 

so zákonnosťou a riadnosťou operácií súvisiacich s účtovnou závierkou EIT. V dohodách 

o grante podpísanými na základe rámcových dohôd o partnerstve s prvými tromi 

„znalostnými a inovačnými spoločenstvami“ sa uvádza, že finančný príspevok EIT nesmie 

v priebehu prvých piatich rokov, od 1. januára 2010 do 31. decembra 2014, presiahnuť 25 % 

celkových výdavkov týchto spoločenstiev.  

Pripomienky nemajú vplyv na stanoviská Dvora audítorov 

21. Bez toho aby boli spochybnené jeho stanoviská Dvor audítorov vyjadril spolu 79 

pripomienok (2013: 97) k 35 agentúram (2013: 35), aby zdôraznil dôležité záležitosti 

a naznačil priestor na zlepšenie. Pripomienky sa týkali spoľahlivosti účtovnej závierky, 

zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, vnútorných kontrol, rozpočtového hospodárenia 

a ďalších záležitostí, napríklad riadneho finančného hospodárenia.  
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Graf 1 – Počet pripomienok podľa oblastí 

 

Zdroj: Špecifické správy o overení ročných účtovných závierok za rok 2014. 

22. Prehľad pripomienok ku každej agentúre je uvedený v prílohe II

Pripomienky k spoľahlivosti účtovnej závierky 

. Zhrnutie najčastejších 

pripomienok a/alebo pripomienok osobitného významu sa uvádza nižšie. 

23. Okrem dvoch bodov obsahujúcich zdôraznenie skutočnosti, ktoré už boli uvedené, jedna 

pripomienka, ktorá súvisela so spoľahlivosťou účtovnej závierky a ovplyvnila Európsky orgán 

pre cenné papiere a trhy (ESMA), sa týkala zverejnenia informácií o príjmoch založených 

na odhadovaných sumách, a nie na skutočných sumách.  

Pripomienky k zákonnosti a riadnosti príslušných operácií 

24. Päť pripomienok (2013: sedem) v tejto kategórii sa týka piatich agentúr (2013: sedem) 

a súvisí s nedostatkami v postupoch verejného obstarávania týkajúcimi sa jasnosti 

Spoľahlivosť účtovnej 
závierky: 1

Zákonnosť/riadnosť: 5

Vnútorné kontroly
: 7

Plnenie rozpočtu: 44

Iné pripomienky: 22

Pripomienky Dvora audítorov v roku 
2014
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technických špecifikácií verejného obstarávania a včasnosti výziev na predloženie ponuky; 

nedostatkov v kontrolách grantov a súladu s regulačnými dátumami na výber poplatkov.  

Pripomienky k vnútorným kontrolám 

25. Sedem pripomienok (2013: 17) sa týka siedmich agentúr (2013: 10). V dvoch prípadoch 

sa pripomienky vzťahujú na nedostatky v kontrolách grantu (2013: dve) a v ďalšom prípade 

na nedostatky v kontrolách majetku (2013: dve); ďalšie pripomienky sa vzťahujú na rozličné 

nedostatky vnútornej kontroly. Celkovo došlo k významnému zlepšeniu vnútornej kontroly. 

Pripomienky sa znížili o viac ako 50 % a na nevykonávanie štandardov vnútornej kontroly sa 

nevzťahujú žiadne pripomienky.  

Pripomienky k rozpočtovému hospodáreniu 

26. Vysoká miera prenesených viazaných rozpočtových prostriedkov zostáva najčastejšou 

pripomienkou v tejto oblasti a týka sa 28 agentúr (2013: 24). Hoci sa vysoká miera prenosov 

zvyčajne považuje za rozpor so zásadou ročnej platnosti rozpočtu a môže poukazovať 

na nedostatky v plánovaní a plnení rozpočtu, prenosy boli často výsledkom udalostí, ktoré 

boli (čiastočne) mimo kontroly agentúr (napr. faktúry alebo výkazy nákladov, ktoré neboli 

prijaté do konca roka), alebo boli odôvodnené viacročným charakterom činností, postupov 

verejného obstarávania alebo projektov.  

27. Vysoké miery zrušenia prenesených rozpočtových prostriedkov z predchádzajúcich rokov 

boli zaznamenané v ôsmich prípadoch (2013: sedem). Tieto zrušenia naznačujú, 

že rozpočtové prostriedky boli prenesené na základe nadhodnotených potrieb alebo boli 

inak neodôvodnené.  

28. S nedostatočnými záväzkami sa spájali tri pripomienky (2013: šesť) a s vysokými 

rozpočtovými prevodmi jedna pripomienka (2013: tri). 

Ďalšie pripomienky 

29. Spolu ďalších 22 pripomienok (2013: 22) súviselo so 17 agentúrami (2013: 15), z toho 

sedem sa týkalo otázok riadneho finančného hospodárenia. Štyri zo siedmich pripomienok 

súviseli s nedostatkami v obstarávaní a správe zmlúv: hromadenie významných režijných 
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nákladov a výnosov; nedostatočná cenová súťaž v dôsledku nadmernej koncentrácie 

na kvalitu; plánovaný cieľ a činnosti, ktoré nie sú dostatočne špecifické, aby sa odôvodnilo 

rozhodnutie o verejnom obstarávaní; a nedostatočné naplánovanie nahradenia existujúcej 

zmluvy, čo narušilo spravodlivú hospodársku súťaž.  

30. Pri audite jednej agentúry Dvor audítorov zistil, že neboli správne vypočítané platy, čo 

viedlo k podhodnoteniu platov niektorých zamestnancov EÚ prijatých pred uplatnením 

služobného poriadku v roku 2004. Po ďalších kontrolách na žiadosť Dvora audítorov sa zistil 

rovnaký problém v ďalších 18 agentúrach (celkové nedostatočné platby vo výške približne 

378 670 EUR). Príslušné sumy však boli výrazné len v prípade šiestich agentúr, a spomenuli 

sa preto v príslušných špecifických ročných správach. Medzi agentúrami a Úradom 

pre správu a úhradu individuálnych nárokov existuje rozdielnosť v názoroch, pokiaľ ide o to, 

kto nesie za túto chybu zodpovednosť. 

31. Európska environmentálna agentúra (EEA) zadala záložné služby poskytovateľovi 

cloudových služieb prostredníctvom medziinštitucionálnej zmluvy zadanej GR DIGIT. 

Podmienky zmluvy nezabezpečili, aby boli zaručené zásady a imunity Európskych 

spoločenstiev, ktoré sa uplatňujú v agentúre, ani aby sa dodržiavali záruky súkromia podľa 

článku 7 Charty základných práv občanom Európskej únie. Je pravdepodobné, 

že v budúcnosti budú tieto služby využívať aj iné agentúry. Je dôležité, aby zabezpečili, 

že takéto služby poskytujú plnú ochranu výsad a imunít, ktorá je potrebná pre výkonnosť 

agentúry a súkromie občanov EÚ. 

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok z predchádzajúcich rokov 

32. Špecifické ročné správy za rok 2014 poskytujú prehľad opatrení, ktoré prijali agentúry 

na základe otvorených pripomienok z predchádzajúcich rokov. V prílohe III sa uvádza, 

že k 153 pripomienkam otvoreným na konci roka 2013 boli v roku 2014 v 51 prípadoch 

dokončené nápravné opatrenia, v 41 prípadoch stále prebiehajú a nevyriešené zostali 

v šiestich prípadoch. Nijaké nápravné opatrenia sa nevyžadovali v prípade 55 pripomienok, 

najmä v súvislosti s odôvodnenými rozpočtovými prenosmi. 
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ZÁVERY 

33. Všetky agentúry vypracovali spoľahlivé účtovné závierky. Dvor audítorov vyjadril 

zdôraznenie skutočnosti dvakrát v prípade eu-LISA a EPF.  

34. Dvor audítorov dospel k záveru, že príslušné operácie boli zákonné a riadne v prípade 

všetkých agentúr a jedenkrát vyjadril zdôraznenie skutočnosti v prípade EIT. 

35. Jedna pripomienka súvisela s používaním cloudových služieb v EEA. 

36. Šesť pripomienok sa vzťahovalo na podhodnotenie platov zamestnancov EÚ prijatých 

pred uplatnením služobného poriadku v roku 2004.  

37. Agentúry ďalej zlepšili svoje postupy prostredníctvom nápravných opatrení v reakcii 

na pripomienky Dvora audítorov z predchádzajúcich rokov. Stále však existuje priestor 

na zlepšenie, ako vyplýva z počtu pripomienok vyjadrených v roku 2014. 
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Príjem agentúr (rozpočtové prognózy, stanovené nároky a prijaté sumy) a plány pracovných miest Príloha I

Agentúra Zodpovedné GR Oblasť politiky
Odhadované 

príjmy rozpočtu2
Stanovené 

nároky2 Prijaté sumy2 Plán pracovných 
miest 3

Odhadované 
príjmy rozpočtu2

Stanovené 
nároky2 Prijaté sumy2 Plán pracovných 

miest 3

(mil. EUR) (mil. EUR) (mil. EUR) (mil. EUR) (mil. EUR) (mil. EUR)

Regulačné agentúry

Európska agentúra pre lieky –  EMA SANCO
Zdravie a ochrana 

spotrebiteľa
282 311 272 599 252 269 240 611

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu – OHIM MARKT Vnútorný trh 194 196 196 844 418 189 189 861

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva –  EASA MOVE Mobilita a doprava 162 145 137 685 151 125 125 692

Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na 
vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie – 
FRONTEX

HOME Vnútorné záležitosti 98 87 87 152 94 92 92 153

Európsky policajný úrad – EUROPOL HOME Vnútorné záležitosti 84 85 85 450 83 83 83 457

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín – EFSA SANCO
Zdravie a ochrana 

spotrebiteľa
80 80 80 344 76 76 76 351

Európska námorná bezpečnostná agentúra – EMSA MOVE Mobilita a doprava 58 58 58 210 57 58 56 213

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb – 
ECDC

SANCO
Zdravie a ochrana 

spotrebiteľa
60 59 59 194 58 59 59 198

Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie – CDT LANGUAGE Jazykové služby 56 48 47 203 52 54 50 206

Európska environmentálna agentúra - EEA ENV-CLIM Životné prostredie 43 53 52 135 49 63 63 138
Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v 
trestných veciach – EUROJUST

HOME Spravodlivosť 34 34 34 209 32 32 32 213

Európska chemická agentúra – ECHA ENTERPRISE A INDUSTRY Podnikanie 33 37 37 495 99 98 98 503

Európska železničná agentúra – ERA MOVE Mobilita a doprava 26 26 26 140 26 26 26 143

Agentúra Európskej únie pre základné práva – FRA JUSTICE Spravodlivosť 21 21 21 75 22 22 22 78

Európsky orgán pre bankovníctvo – EBA MARKT Vnútorný trh 34 34 34 111 26 26 26 93
Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných 
podmienok – EUROFOUND

EMPL
Zamestnanosť a sociálne 

veci
21 21 21 99 21 21 21 101

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie – ETF EAC Vzdelávanie a kultúra 20 21 21 94 20 22 22 96

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy – ESMA MARKT Vnútorný trh a služby 33 32 32 133 28 30 30 121
Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania – 
CEDEFOP

EAC Vzdelávanie a kultúra 18 17 17 98 19 18 18 100

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie 
zamestnancov – EIOPA

MARKT Vnútorný trh a služby 22 22 22 87 19 18 18 80

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú 
závislosť – EMCDDA

HOME Vnútorné záležitosti 15 16 16 82 16 16 16 84

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci – EU-OSHA

EMPL
Zamestnanosť a sociálne 

veci
15 15 15 43 15 16 16 44

Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín – CPVO SANCO
Zdravie a ochrana 

spotrebiteľa
15 13 13 47 14 13 13 48

Agentúra pre európsky GNSS – GSA ENTERPRISE A INDUSTRY Podnikanie 25 358 358 96 14 54 54 77

Európska agentúra pre kontrolu rybárstva – EFCA MARE
Námorné záležitosti a rybné 

hospodárstvo
9 9 9 53 9 9 9 54

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť – EIGE JUSTICE Spravodlivosť 7 7 7 29 7 8 8 30

Európska policajná akadémia – CEPOL HOME Vnútorné záležitosti 9 9 9 27 8 9 9 28

2014 2013
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Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú 
bezpečnosť – ENISA

INFSO
Komunikačné siete, obsah a 

technológie
10 10 10 48 10 10 9 47

Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti 
energetiky – ACER

ENER Energetika 11 11 11 54 12 12 12 49

Európsky podporný úrad pre azyl – EASO HOME Vnútorné záležitosti 16 13 13 51 11 10 10 45
Orgán európskych regulátorov pre elektronické 
komunikácie – BEREC

INFSO
Komunikačné siete, obsah a 

technológie
4 4 4 16 4 4 4 16

Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych 
informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a 
spravodlivosti – eu-LISA

HOME Vnútorné záležitosti 65 57 57 120 34 19 19 120

Výkonné agentúry
Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a 
kultúru – EACEA

EAC Vzdelávanie a kultúra 47 47 47 108 51 52 52 105

Výkonná agentúra pre výskum – REA RTD Výskum a inovácie 52 52 52 145 47 47 47 140

Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum – ERCEA RTD Výskum a inovácie 36 36 36 100 40 40 40 100

Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky  - EASME 
(predtým EACI)

ENER
Energetika, podnikanie a 

inovácie
24 25 25 77 16 16 16 37

 Výkonná agentúra pre inovácie a siete  – INEA (predtým 
TEN-TEA)

MOVE Mobilita a doprava 13 14 14 49 10 10 10 33

Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, 
poľnohospodárstvo a potraviny  – CHAFEA (predtým 
EAHC)

SANCO Ochrana spotrebiteľov 7 7 7 12 7 7 7 12

Ďalšie orgány

Európsky inovačný a technologický inštitút – EIT EAC Inovácie a technológia 175 167 167 39 99 97 97 34

Zásobovacia agentúra Euratomu 1 – EURATOM ENER a RTD Energetika a technológia 0,1 0,1 0,1 25 0,1 0,1 0,1 25

Dôchodkový fond Europolu – EPF HOME
Administratívne výdavky 

Europolu 
nevzťahuje sa nevzťahuje sa nevzťahuje sa nevzťahuje sa nevzťahuje sa nevzťahuje sa nevzťahuje sa nevzťahuje sa

Spolu 1 934 2 257 2 208 6 578 2 026 1 830 1 794 6 536

2014 2013
Podiel dotácie Komisie na príjme agentúr: 60,5 % 51,9 %
Odhadované príjmy rozpočtu agentúr v porovnaní so všeobecným rozpočtom EÚ: 1,4 % 1,4 %
Plán pracovných miest agentúr v porovnaní s celkovým počtom v rámci všeobecného rozpočtu EÚ: 14,1 % 14,0 %

1Zásobovacia agentúra Euratomu nie je konsolidovaná v ročnej účtovnej závierke EÚ. 
2 Podľa konsolidovanej ročnej účtovnej závierky EÚ za roky 2014/2013.  
3 Len stáli a dočasní úradníci EÚ (AD, AST a AST/SC) podľa plánu pracovných miest.
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Pripomienky Dvora audítorov vyjadrené v roku 2014 bez vplyvu na jeho stanovisko Príloha II

Nedostatky v 
postupoch 
verejného 

obstarávania

Nedostatky v 
kontrolách 

grantov

Prenosy bez 
právneho 
záväzku 

Oneskorenia 
pri zbere 

poplatkov 

Nedostatočné 
kontroly 

dlhodobého 
majetku / 

inventarizácie

Nedostatočné 
kontroly 
grantov

Iné
Vysoké 
prenosy

Vysoké 
rozpočtové 

prevody

Vysoký objem 
zrušených 
prenosov z 
roku 2013

Nedostatočné 
záväzky

Iné RFH
Nesprávny 

výpočet platov 
zamestnancov

Vysoká 
fluktuácia 

zamestnancov
Iné

1 ACER - Ľubľana 3 X X X
2 BEREC -Riga 3 X X X
3 CdT - Luxemburg 1 X
4 CEDEFOP  - Solún 0

5 CEPOL - Budapešť 2 X X
6 CHAFEA - Luxemburg 1 X
7 CPVO - Angers 2 X X
8 EACEA - Brusel 1 X
9 EASA  - Kolín 2 X X

10 EASME - Brusel 3 X X X
11 EASO - Valletta 7 X X X X X X X
12 EBA - Londýn 1 X
13 ECDC - Štokholm 1 X
14 ECHA - Helsinki 2 X X
15 EEA - Kodaň 3 X X X
16 EFCA - Vigo 0

17 EFSA  - Parma 1 X
18 EIGE - Vilnius 1 X
19 EIOPA  - Frankfurt 1 X
20 EIT - Budapešť 4 X X X X
21 EMA - Londýn 4 X X X X
22 EMCDDA - Lisabon 1 X
23 EMSA - Lisabon 0

24 ENISA  - Heraklion 1 X
25 EPF - Haag 0

26 ERA - Valenciennes 2 X X
27 ERCEA - Brusel 1 X
28 ESMA - Paríž 4 X X X X
29 ETF - Turín 3 X X X
30 EU-LISA - Tallinn 2 X X
31 EU-OSHA - Bilbao 2 X X
32 EURATOM - Luxemburg 0

33 EUROFOUND - Dublin 2 X X
34 EUROJUST - Haag 2 X X
35 EUROPOL  - Haag 2 X X
36 FRA - Viedeň 2 X X
37 FRONTEX - Varšava 4 X X XX
38 GSA - Praha 3 X XX
39 INEA - Brusel 1 X
40 OHIM - Alicante 4 X X X X
41 REA - Brusel 0

1 2 1 1 1 2 2 3 28 1 8 3 4 7 6 2 7

1

1% 6% 9% 56% 28%

Control check 79

Medzisúčet:
79

Spolu: 7 44 22

Celkový počet 
pripomienok

Vnútorné kontroly Plnenie rozpočtu Ďalšie pripomienkyZákonnosť a správnosť operácií

Spoľahlivosť 
účtovnej 
závierky

5
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Následná kontrola pripomienok otvorených v roku 2012 a 2013, ktoré nemajú vplyv na stanoviská Dvora audítorov Príloha III

Spolu Dokončené Prebieha Nedokončené Nevzťahuje sa

Regulačné agentúry
1 Európska agentúra pre lieky – EMA 1 1

2 Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu – OHIM 4 1 1 1 1

3 Európska agentúra pre bezpečnosť letectva – EASA 3 2 1

4
Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach 
členských štátov Európskej únie – FRONTEX

11 3 4 4

5 Európsky policajný úrad – EUROPOL 3 2 1
6 Európsky úrad pre bezpečnosť potravín – EFSA 3 2 1

7 Európska námorná bezpečnostná agentúra – EMSA 3 1 2

8 Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb – ECDC 6 1 1 4

9 Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie – CDT 5 3 1 1

10 Európska environmentálna agentúra – EEA 2 2

11 Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach – EUROJUST 3 1 1 1

12 Európska chemická agentúra – ECHA 2 2
13 Európska železničná agentúra – ERA 6 2 4

14 Agentúra Európskej únie pre základné práva – FRA 2 2

15 Európsky orgán pre bankovníctvo – EBA 3 1 2

16
Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok – 
EUROFOUND

5 2 1 2

17 Európska nadácia pre odborné vzdelávanie – ETF 1 1

18 Európsky orgán pre cenné papiere a trhy – ESMA 10 4 5 1

19 Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania – CEDEFOP 0

20
Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov  – 
EIOPA

4 2 2
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21 Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť – EMCDDA 4 3 1

22 Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci – EU-OSHA 2 2

23 Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín  – CPVO 3 2 1
24 Agentúra pre európsky GNSS – GSA 2 2
25 Európska agentúra pre kontrolu rybárstva – EFCA 2 2
26 Európsky inštitút pre rodovú rovnosť – EIGE 3 2 1
27 Európska policajná akadémia – CEPOL 8 4 3 1

28 Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť – ENISA 5 1 1 3

29 Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky  – ACER 5 4 1

30 Európsky podporný úrad pre azyl – EASO 8 3 2 3

31 Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie – BEREC 6 2 2 2

32
Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov 
v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – eu-LISA*

8 2 1 1 4

Výkonné agentúry

33 Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru – EACEA 1 1

34 Výkonná agentúra pre výskum – REA 0

35 Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum – ERCEA 0

36 Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky  - EASME (predtým EACI) 1 1

37 Výkonná agentúra pre inovácie a siete  – INEA (predtým TEN-TEA) 3 2 1

38
Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny  – 
CHAFEA (predtým EAHC)

2 2

Ďalšie orgány
39 Európsky inovačný a technologický inštitút - EIT 9 4 2 3
40 Zásobovacia agentúra Euratomu  – EURATOM 3 2 1
41 Dôchodkový fond Europolu – EPF 1 1

153 51 41 6 55Spolu
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