
ECA Press 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

 

SK 

Tlačová správa 
Luxemburg 1. októbra 2022 

Tony Murphy sa ujíma funkcie predsedu 
Európskeho dvora audítorov  
Dnes, 1. októbra, Tony Murphy nastupuje do funkcie nového predsedu Európskeho dvora 
audítorov na trojročné obnoviteľné obdobie. 

Tony Murphy, ktorý je írskym občanom, bol 20. septembra zvolený členmi EDA za predsedu 
inštitúcie na obdobie od 1. októbra 2022 do 30. septembra 2025. Funkciu preberá od Klausa-
Heinera Lehneho, ktorý inštitúcii predsedal od roku 2016. 

Tony Murphy, ktorý pochádza z mestskej časti Cabra v Dubline, sa stal členom Európskeho dvora 
audítorov v roku 2018 a zodpovedal prevažne za finančné audity a vo funkcii člena EDA za výročnú 
správu o rozpočte EÚ. Bol tiež zodpovedný za audity týkajúce sa detskej chudoby a správnosti 
výdavkov v politike súdržnosti EÚ. Predtým pracoval v EDA ako riaditeľ komory IV (Regulácia trhov 
a konkurencieschopné hospodárstvo) a vedúci kabinetu člena EDA. Svoju kariéru začal koncom 70. 
rokov minulého storočia ako audítor Úradu kontrolóra a generálneho audítora v Dubline. Jeho 
úplný životopis je k dispozícii tu. 

„Je mi veľkou cťou, že som bol zvolený za predsedu EDA. Chcel by som poďakovať členom Dvora 
audítorov za prejavenú dôveru,“ uviedol Tony Murphy krátko po svojom zvolení. „Som si vedomý 
veľkej zodpovednosti, ktorú so sebou táto úloha nesie. Zameriam sa na pokračovanie našej práce, 
ktorá prispieva k zlepšeniu zodpovednosti a väčšej transparentnosti vo všetkých typoch činností EÚ. 
To je dôležité pre dôveru občanov v EÚ a jej financie.“ 

Tony Murphy sa stáva predsedom EDA – dvanástym v poradí – v čase, keď EÚ vo všeobecnosti 
a konkrétne EDA čelia závažným výzvam. Jednou z najvýznamnejších úloh inštitúcie počas jeho 
funkčného obdobia bude zabezpečiť, aby bol rozpočet EÚ vo výške 1,8 bil. EUR spravovaný 
správnym a účinným spôsobom a tiež, aby balík NextGenerationEU účinne prispieval k oživeniu 
hospodárstva v 27 členských štátoch. 

Základné informácie  

EDA je nezávislým externým audítorom Európskej únie. Jeho správy a stanoviská sú základnou 
zložkou reťazca povinnosti zodpovedať sa v EÚ. Využívajú sa na vyvodenie zodpovednosti voči tým, 
ktorí vykonávajú politiky a programy EÚ: Komisia, iné inštitúcie a orgány EÚ a vlády členských 
štátov. EDA upozorňuje na riziká, poskytuje uistenie, poukazuje na nedostatky i osvedčené postupy 
a usmerňuje tvorcov politík a zákonodarcov, ako zlepšiť riadenie politík a programov EÚ. 

27 členov EDA volí predsedu alebo predsedníčku spomedzi seba na trojročné obnoviteľné obdobie, 
aby zastávali úlohu „prvého alebo prvej medzi rovnými“. Predseda alebo predsedníčka zodpovedá 
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za stratégiu inštitúcie, plánovanie a riadenie výkonnosti, komunikáciu a vzťahy s médiami, právne 
záležitosti a vnútorný audit, a inštitúciu zastupuje v rámci jej vonkajších vzťahov. 
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