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Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body výročnej správy Európskeho dvora audítorov o agentúrach EÚ. 
Úplné znenie správy je uverejnené na webovej stránke www.eca.europa.eu. 
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Tlačová správa 
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Audítori predložili priaznivý posudok k všetkým 
41 agentúram EÚ okrem jednej 
Európsky dvor audítorov schválil účtovné závierky 41 agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 
2017 a vydal výroky bez výhrad k ich príslušným príjmom. Pokiaľ ide o príslušné platby, výrok bez 
výhrad vydali audítori za všetky agentúry okrem jednej – Európskeho podporného úradu pre azyl, 
kde zistili niekoľko problémov. Agentúry EÚ vykonávajú konkrétne technické, vedecké alebo 
riadiace úlohy, ktoré pomáhajú inštitúciám EÚ navrhovať a vykonávať politiky. 

Agentúry EÚ majú sídlo po celej Európe a zamestnávajú približne 10 000 pracovníkov. Celkový 
rozpočet všetkých agentúr EÚ na rok 2017, okrem Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (SRB), 
predstavoval 3,5 mld. EUR, čo zhruba zodpovedá 2,7 % celkového rozpočtu EÚ. Rozpočet SRB na rok 
2017 predstavoval 6,6 mld. EUR a bol financovaný z príspevkov úverových inštitúcií.  

„Agentúry EÚ sú dôležitou súčasťou inštitucionálneho prostredia EÚ a približujú Európu jej občanom 
a podnikom. Pri našom audite za rok 2017 sa potvrdili pozitívne výsledky vykázané v minulých rokoch. 
Stále však existuje priestor na zlepšenie, a to hlavne v oblasti riadneho finančného hospodárenia,“ 
uviedol Rimantas Šadžius, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za ročné audity agentúr. 

Dvor audítorov síce vydal výroky bez výhrad za všetky ostatné agentúry, k príslušným platbám 
Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) však vyjadril záporný výrok. Audítori upozorňujú 
na kritickú situáciu v súvislosti s ľudskými zdrojmi úradu EASO a hovoria, že táto situácia sa 
exponenciálne zhoršuje a predstavuje značné riziko pre fungovanie úradu. Uvádzajú, že pri platbách 
úradu EASO boli právne predpisy systematicky porušované, čo poukazuje na nedostatočné vnútorné 
kontroly, najmä pokiaľ ide o postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov. Pri ostatných 
agentúrach sa počet pripomienok k zákonnosti a riadnosti platieb oproti predchádzajúcim rokom 
znížil, čo podľa audítorov poukazuje na trvalú snahu agentúr dodržiavať právny rámec, a najmä 
nariadenie o rozpočtových pravidlách a služobný poriadok.  

Dve agentúry so sídlom v Londýne, Európska agentúra pre lieky (EMA) a Európsky orgán 
pre bankovníctvo (EBA) odídu zo Spojeného kráľovstva v roku 2019. Audítori analyzujú dôsledky 
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súčasných dohôd týchto dvoch agentúr o prenájme v Londýne a možné zníženie príjmov po odchode 
Spojeného kráľovstva z EÚ.  

Pri Európskej chemickej agentúre (ECHA) a SRB, ktoré sa (čiastočne) financujú samy, audítori 
zdôrazňujú riziko nesprávneho výpočtu poplatkov podľa ich súčasných rámcov kontroly. 

Pokiaľ ide o riadne finančné hospodárenie, agentúry urobili dobrý pokrok pri prechode 
na kompatibilné informačné systémy, čo bola oblasť, ktorej sa audítori venovali pri minuloročnom 
audite. Dobre napredujú aj pri zavádzaní elektronického obstarávania, ktoré má zvýšiť efektívnosť 
a transparentnosť. V 14 agentúrach však audítori zistili nedostatky pri riadení niektorých postupov 
verejného obstarávania a spochybnili, či boli vybrané ekonomicky najvýhodnejšie ponuky. 

Poznámky pre redaktorov 

41 agentúr EÚ vykonáva konkrétne technické, vedecké alebo riadiace úlohy, ktoré pomáhajú 
inštitúciám EÚ navrhovať a vykonávať politiky. Majú značný vplyv na tvorbu politiky, rozhodovanie 
a vykonávanie programov v oblastiach, ako je zdravie, ochrana, bezpečnosť, sloboda a spravodlivosť.  

32 decentralizovaných agentúr zohráva dôležitú úlohu pri príprave a vykonávaní politík EÚ, najmä 
úloh technického, vedeckého, operačného a/alebo regulačného charakteru. Šesť výkonných agentúr 
Komisie je poverených výkonnými a prevádzkovými úlohami, ktoré sa týkajú jedného alebo viacerých 
programov EÚ. Tieto agentúry sú zriadené na dobu určitú. Európsky inovačný a technologický inštitút 
sústreďuje vedecké, podnikateľské a vzdelávacie zdroje na posilnenie inovačnej kapacity EÚ 
poskytovaním grantov. Zásobovacia agentúra Euratomu podporuje ciele Zmluvy o založení 
Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB) 
zabezpečuje plynulé riešenie krízových situácií bánk na pokraji úpadku s čo najmenším vplyvom 
na reálnu ekonomiku a verejné financie. 

 

Agentúry a ostatné orgány EÚ 

ACER Agentúra pre spoluprácu 
regulačných orgánov 
v oblasti energetiky 

Ľubľana, 
Slovinsko 

Úrad BEREC Úrad Orgánu európskych 
regulátorov pre elektronické 
komunikácie 

Riga, Lotyšsko 

CdT Prekladateľské stredisko 
pre orgány Európskej únie 

Luxemburg, 
Luxembursko 

CEDEFOP Európske stredisko 
pre rozvoj odborného 
vzdelávania 

Solún, Grécko 

CEPOL Agentúra Európskej únie 
pre odbornú prípravu 
v oblasti presadzovania 
práva 

Budapešť, 
Maďarsko 

CHAFEA Výkonná agentúra 
pre spotrebiteľov, zdravie 
a potraviny 

Luxemburg, 
Luxembursko 

CPVO Úrad Spoločenstva 
pre odrody rastlín 

Angers, 
Francúzsko 
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EACEA Výkonná agentúra 
pre vzdelávanie, 
audiovizuálny sektor 
a kultúru 

Brusel, Belgicko 

EASA Európska agentúra 
pre bezpečnosť letectva 

Kolín, Nemecko 

EASME Výkonná agentúra pre malé 
a stredné podniky 

Brusel, Belgicko 

EASO Európsky podporný úrad 
pre azyl 

Valletta, Malta 

EBA Európsky orgán 
pre bankovníctvo 

Londýn, Spojené 
kráľovstvo 

ECDC Európske centrum 
pre prevenciu a kontrolu 
chorôb 

Štokholm, 
Švédsko 

ECHA Európska chemická agentúra Helsinki, Fínsko 

EEA Európska environmentálna 
agentúra 

Kodaň, Dánsko 

EFCA Európska agentúra 
pre kontrolu rybárstva 

Vigo, Španielsko 

EFSA Európsky úrad 
pre bezpečnosť potravín 

Parma, Taliansko 

EIGE Európsky inštitút pre rodovú 
rovnosť 

Vilnius, Litva 

EIOPA Európsky orgán 
pre poisťovníctvo 
a dôchodkové poistenie 
zamestnancov 

Frankfurt, 
Nemecko 

EIT Európsky inovačný 
a technologický inštitút 

Budapešť, 
Maďarsko 

EMA Európska agentúra pre lieky Londýn, Spojené 
kráľovstvo 

EMCDDA Európske monitorovacie 
centrum pre drogy 
a drogovú závislosť  

Lisabon, 
Portugalsko 

EMSA Európska námorná 
bezpečnostná agentúra 

Lisabon, 
Portugalsko 

ENISA Agentúra Európskej únie 
pre sieťovú a informačnú 
bezpečnosť 

Heraklion, 
Grécko 

ERA Železničná agentúra 
Európskej únie 

Valenciennes, 
Francúzsko 

ERCEA Výkonná agentúra Európskej 
rady pre výskum 

Brusel, Belgicko 

ESMA Európsky orgán pre cenné 
papiere a trhy 

Paríž, Francúzsko 

ETF Európska nadácia 
pre odborné vzdelávanie 

Turín, Taliansko 

EUIPO Úrad Európskej únie 
pre duševné vlastníctvo 

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

Tallinn, Estónsko 

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

Bilbao, 
Španielsko 

ESA  Zásobovacia agentúra 
Euratomu 

Luxemburg, 
Luxembursko 

EUROFOUND Európska nadácia 
pre zlepšovanie životných 
a pracovných podmienok 

Dublin, Írsko 

EUROJUST Európska jednotka 
pre justičnú spoluprácu 

Haag, Holandsko 

EUROPOL Európsky policajný úrad Haag, Holandsko 

FRA Agentúra Európskej únie 
pre základné práva 

Viedeň, Rakúsko 

FRONTEX Európska agentúra 
pre pohraničnú a pobrežnú 
stráž  

Varšava, Poľsko 

GSA Agentúra pre európsky 
globálny navigačný satelitný 
systém 

Praha, Česká 
republika 

INEA Výkonná agentúra 
pre inovácie a siete 

Brusel, Belgicko 

REA Výkonná agentúra 
pre výskum 

Brusel, Belgicko 

SRB Jednotná rada pre riešenie 
krízových situácií 

Brusel, Belgicko 

 

Súhrnný dokument „Audit agentúr EÚ za rok 2017 v skratke“ je dostupný v 23 jazykoch EÚ na webovej 
stránke EDA (eca.europa.eu). Úplná výročná správa o agentúrach EÚ za rok 2017 je v súčasnosti 
dostupná v angličtine. Ostatné jazykové verzie budú k dispozícii čoskoro. 
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