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Zhrnutie
I Decentralizované agentúry a iné orgány EÚ (agentúry EÚ) sú subjekty, ktoré sa riadia

európskym verejným právom a majú svoju vlastnú právnu subjektivitu, čím sa líšia od
inštitúcií EÚ. V súčasnosti existuje 37 agentúr, ktoré sídlia v 23 členských štátoch
a zabezpečujú širokú škálu otázok spoločného záujmu občanov EÚ. Väčšina z nich bola
vytvorená v období 2000 až 2010. Zahŕňajú okrem iného agentúry pre bezpečnosť
letectva, bezpečnosť potravín, odbornú prípravu, rovnaké príležitosti, stabilitu
finančného a bankového sektora, životné prostredie, ochranu zvierat, migráciu
a kontrolu hraníc. V roku 2018 predstavoval ich celkový ročný rozpočet 4,0 mld. EUR
(čo zodpovedá 2,8 % všeobecného rozpočtu EÚ) a všetky agentúry spolu mali 8 957
zamestnancov (13,4 % všetkých zamestnancov pracujúcich v EÚ).

II Dvor audítorov sa v minulosti zameriaval najmä na výkonnosť jednotlivých agentúr,
no v tejto správe ide o prvé celkové posúdenie podmienok, ktoré zaviedla EÚ s cieľom
zabezpečiť, aby agentúry účinne plnili svoje politiky v prospech všetkých občanov.
Agentúry EÚ sa vyznačujú rozdielnymi štruktúrami riadenia, mandátmi a úlohami
a jednotlivé agentúry boli vytvorené s cieľom reagovať na rôzne druhy problémov.
V dôsledku toho je hodnotenie celkovej výkonnosti agentúr zložité. Ich spoločným
cieľom však je vykonávať politiku EÚ a zabezpečiť európsku spoluprácu v záujme
občanov EÚ.

III Tento audit sme vykonali na základe záujmu Európskeho parlamentu, Európskej

komisie a samotných agentúr EÚ. Cieľom tejto správy je otvoriť diskusiu o budúcom
riadení výkonnosti agentúr zo strany EÚ. Vychádza z poznatkov, ktoré sme získali
v rámci našich ročných finančných auditov agentúr a predchádzajúcich auditov
výkonnosti jednotlivých agentúr. Tieto poznatky sme doplnili rozsiahlym preskúmaním
kľúčových dokumentov inštitúcií a všetkých agentúr EÚ, rozhovormi s kľúčovými
zamestnancami Komisie a agentúr, rozsiahlym prieskumom zainteresovaných strán
agentúr, konzultáciou s dvomi skupinami expertov a zainteresovaných strán, analýzou
s využitím techník veľkých dát týkajúcich sa odkazov na agentúry v médiách
a porovnaním výkonnostného rámca EÚ pre agentúry s agentúrami v Spojených
štátoch a Austrálii.
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IV Naša celková audítorská otázka znela, či Komisia a agentúry zaviedli primerané

podmienky, aby bola zabezpečená výkonnosť agentúr EÚ. Určili sme dve kľúčové
kritériá relevantné pre všetky agentúry. Prvým je flexibilita pri vykonávaní príslušnej
politiky EÚ a európskej spolupráce, najmä ak je rozsah pôsobnosti tejto politiky široký
a podlieha zmenám v zložitom globálnom kontexte. Išlo o jeden zo zámerov
spoločného prístupu, ktorý v roku 2012 podpísala Komisia, Rada a Parlament
a v ktorom sa požaduje, aby sa všetky agentúry pravidelne vyhodnocovali. V praxi to
však bolo len čiastočne zrealizované a zistili sme nedostatok pružnosti, pokiaľ ide
o zriaďovanie, fungovanie a možné rušenie agentúr.

V Druhým kritériom výkonnosti, ktoré sme preskúmali, bol rozsah, v akom agentúry

pôsobili ako centrá odborných znalostí a vytvárania sietí na vykonávanie politík EÚ. To
si vyžaduje dobre organizovanú správu a spoluprácu. Zistili sme prípady, keď boli
mechanizmy správy príliš zložité alebo príliš slabé, ako aj to, že informácie o výkonnosti
boli zamerané skôr na výstupy a činnosti než na ich prínos k vykonávaniu politiky.
Z nášho auditu ďalej vyplynulo, že nedostatočná spolupráca s členskými štátmi,
priemyselným odvetvím, Komisiou alebo inými agentúrami a/alebo nedostatočná
podpora bránia tomu, aby niektoré agentúry plnili svoju úlohu v plnom rozsahu.

VI Odporúčame, aby Komisia a agentúry:
1)

zabezpečili relevantnosť, súdržnosť a pružnosť pri zriaďovaní agentúr;

2)

prideľovali zdroje pružnejším spôsobom;

3)

zlepšili správu, povinnosť zodpovedať sa a podávanie správ o výkonnosti;

4)

posilnili úlohu agentúr ako centier odborných znalostí a vytvárania sietí.
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Úvod
Rôznorodosť agentúr EÚ

01 Decentralizované agentúry a iné orgány EÚ (agentúry EÚ) sú subjekty, ktoré sa

riadia európskym verejným právom a majú svoju vlastnú právnu subjektivitu, čím sa
líšia od inštitúcií EÚ. Sú zriadené aktom sekundárneho práva. Existujú rôzne právne
typy agentúr: šesť výkonných agentúr Komisie a 37 decentralizovaných agentúr EÚ.
Výkonné agentúry Komisie pôsobia ako rozšírené pobočky Komisie na vykonávanie
osobitných úloh v mene Komisie. V tejto správe označuje termín „agentúry“
decentralizované agentúry a iné orgány EÚ, pokiaľ nie je stanovené inak.

02 Agentúry zriaďuje zákonodarca (Rada a Parlament) na základe návrhu Komisie

na neobmedzené obdobie. Vedie ich správna rada, v ktorej sú okrem iného zástupcovia
z členských štátov aj Komisie. Prispievajú k vykonávaniu politík EÚ a podporujú
spoluprácu medzi EÚ a národnými vládami prostredníctvom sústredenia technickej
expertízy.

Ilustrácia 1 – Ako sú agentúry a iné orgány EÚ financované?

Všeobecný rozpočet EÚ

144,8 mld. EUR

1,6 mld. EUR

Príspevky zo všeobecného
rozpočtu EÚ

1,0 mld. EUR

Poplatky, platby a príspevky od
vnútroštátnych orgánov
dohľadu

1,2 mld. EUR

Príjmy, ktoré Komisia
pridelila na delegované
úlohy

0,2 mld. EUR
Ostatné príjmy

6,9 mld. EUR

Príspevky úverových
inštitúcií do jednotného
fondu na riešenie
krízových situácií a SRB

Zdroj: Všeobecný rozpočet EÚ na rok 2018 a rozpočty agentúr na rok 2018, zostavil EDA.
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03 V roku 2018 predstavoval celkový rozpočet všetkých agentúr (okrem SRB)

4,0 mld. EUR (t. j. 2,8 % všeobecného rozpočtu EÚ na rok 2018) (pozri ilustráciu 1).
Celé názvy všetkých agentúr uvedených v tejto správe sa nachádzajú v prílohe I.
Rozpočet SRB na rok 2018 s jej osobitným mandátom na zriadenie fondu na riešenie
krízových situácií financovaného úverovými inštitúciami bol vo výške 6,9 mld. EUR
(0,1 mld. EUR na administratívny rozpočet SRB a 6,8 mld. EUR na fond). V roku 2018 sa
agentúry nachádzali v 23 členských štátoch (pozri ilustráciu 2) a mali 8 957
zamestnancov1, t. j. 13,4 % všetkých zamestnancov inštitúcií a agentúr EÚ (pozri
ilustráciu 3) zo všetkých členských štátov.

Ilustrácia 2 – Kde sídlia agentúry a iné orgány EÚ?
Dánsko
EEA

Švédsko
ECDC

Litva
EIGE

Lotyšsko
Úrad BEREC

Fínsko
ECHA

Estónsko
eu-LISA

Nemecko
EASA, EIOPA

Poľsko
Frontex
Česká republika
GSA

Holandsko
EMA, Eurojust,
Europol

Rakúsko
FRA

Írsko
Eurofound

Slovensko
ELA

Belgicko
SRB

Maďarsko
CEPOL, EIT

Luxembursko
CdT, ESA, EPPO

Rumunsko
-

Francúzsko
CPVO, EBA,
ERA, ESMA

Bulharsko
-

Portugalsko
EMCDDA
EMSA

Španielsko
EFCA, EUIPO,
EU-OSHA

Cyprus
-

Taliansko
EFSA, ETF

Slovinsko
ACER

Malta
EASO

Chorvátsko
-

Grécko
Cedefop,
ENISA

Zdroj: EDA.

1

Tento údaj zahŕňa úradníkov, dočasných a zmluvných zamestnancov, ako aj vyslaných
národných expertov.
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Ilustrácia 3 – Kto pracuje pre agentúry a iné orgány EÚ?

Počet zamestnancov podľa agentúr
0
EUIPO
Europol
EMA
EASA
Frontex
ECHA
EFSA
SRB
ECDC
EMSA
Eurojust
ESMA
EASO
CdT
EEA
EBA
GSA
ERA
eu-LISA
EIOPA
ETF
Cedefop
FRA
EMCDDA
Eurofound
ACER
EFCA
ENISA
EU-OSHA
EIT
CEPOL
CPVO
EIGE
Úrad BEREC
ESA
Zdroj: EDA.
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04 Prvé agentúry (Cedefop a Eurofound2) boli vytvorené v roku 1975. Po

nadobudnutí účinnosti Jednotného európskeho aktu v roku 1987, ktorého cieľom bolo
dokončenie vnútorného trhu do roku 1992, bolo v deväťdesiatych rokoch zriadených
niekoľko ďalších agentúr, ale väčšina z nich bola vytvorená počas prvého desaťročia
nového tisícročia (pozri ilustráciu 4).

Ilustrácia 4 – Koľko agentúr a iných orgánov EÚ existuje?
EPPO

Cedefop, Eurofound
*Zásobovacia agentúra ESA bola
založená v roku 1958

ELA

SRB

eu-LISA
EASO, EBA, EIOPA, ESMA
ACER, úrad BEREC, Europol
EIT

Zvyšovanie
počtu
agentúr

FRA
ECHA, EIGE
CEPOL, EFCA
ECDC, ENISA, ERA, Frontex, GSA

EASA, EFSA, EMSA, Eurojust

EEA, ETF

EMA, EMCDDA
CdT, CPVO, EUIPO, EU-OSHA

Poznámka: Roky uvedené v ilustrácii znamenajú rok, v ktorom nadobudol účinnosť ustanovujúci akt.
Zdroj: Výročná správa EDA o agentúrach EÚ za rozpočtový rok 2018.

05 Agentúry boli zakladané podľa toho, ako vznikali konkrétne potreby. Značný

počet z nich bol zriadený alebo získal dodatočné úlohy v reakcii na krízu (napr. EBA,
EIOPA, ESMA a SRB vo finančnom sektore, EASO a Frontex v otázkach migrácie
a kontroly hraníc, EMSA a EFCA v oblasti námornej a rybárskej bezpečnosti). Väčšina
agentúr bola zriadená ako nové orgány preberajúce úlohy, ktoré dovtedy vykonávala
Komisia a/alebo členské štáty. Komisia to zdôvodňovala vysoko technickou povahou
príslušných úloh alebo snahou o dosiahnutie efektívnosti: špecializovaný orgán je
2

Z dôvodu stručnosti používame pri odkazoch na všetky agentúry skratky alebo akronymy.
Úplné názvy sú uvedené v prílohe I.
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schopný plniť tie isté úlohy efektívnejším alebo flexibilnejším spôsobom a takisto
dokáže lepšie prilákať kompetentných špecializovaných zamestnancov a zhromažďovať
odborné poznatky. Niektoré agentúry (napr. Europol, EBA, EIOPA a ESMA) boli
nástupcami nadnárodných orgánov na európskej úrovni.

06 Agentúry môžu byť zoskupené rôznymi spôsobmi, napríklad podľa ich hlavných
úloh a zodpovednosti:
1)

prvá skupina agentúr podporuje ciele vnútorného trhu, zdravia a životného
prostredia v súvislosti s registráciami, certifikáciami a autorizáciami na úrovni EÚ
(napr. CPVO, EASA, ECHA, EUIPO, EFSA a EMA);

2)

druhá skupina s mandátmi v oblasti bezpečnosti a spravodlivosti má viac
prevádzkových povinností a pomáha členským štátom koordináciou spoločných
činností (napr. CEPOL, EASO, Eurojust, Europol a Frontex);

3)

tretia skupina má povinnosti najmä v oblasti tvorby pravidiel a dohľadu (napr.
ACER, EBA, EIOPA a ESMA, ktoré pripravujú technické normy pre energetický
a finančný sektor a zabezpečujú spoločný postup dohľadu v celej EÚ);

4)

posledná skupina sa zaoberá najmä výskumom, zberom údajov a analýzou
zameranou na podporu inštitúcií EÚ a členských štátov pri vypracúvaní politík
založených na dôkazoch (napr. Cedefop, EIGE a FRA).

Prechod od súladu k výkonnosti

07 Každá agentúra je založená osobitným a špecifickým ustanovujúcim aktom.

Vzhľadom na osobitné činnosti každej agentúry, agentúry sa líšia, pokiaľ ide o model
správy, zdroje financovania, požiadavky na hodnotenie atď.

08 Parlament, Rada a Komisia podpísali v roku 2012 spoločné vyhlásenie

o spoločnom prístupe pre agentúry, ktoré predstavuje posun od riadenia zameraného
na financovanie a súlad k forme riadenia orientovanej viac na výkonnosť. V spoločnom
prístupe sa zdôrazňovalo, že riaditelia agentúr by mali niesť väčšiu zodpovednosť
za výkonnosť. Ďalej bola navrhnutá dvojstupňová riadiaca štruktúra, ak by to malo
priniesť väčšiu efektívnosť (správne rady a výkonné rady), ročné a viacročné pracovné
programy, výročné správy o činnosti, ukazovatele výkonnosti agentúr a ich riaditeľov,
zavedenie systémov zostavovania a riadenia rozpočtu podľa činností (ABB/ABM),
pravidelné externé hodnotenia atď.
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09 Komisia okrem toho vytvorila rôzne nástroje na ďalší rozvoj rámca riadenia

a monitorovania zameraného na výkonnosť. Patrí sem rámcové nariadenie
o rozpočtových pravidlách pre agentúry (2013,zrušené a nahradené v roku 2019),
usmernenia na vypracovanie jednotných programových dokumentov (JPD), ktoré
kombinujú ročný pracovný program agentúry s priebežným pracovným programom
na obdobie troch rokov, a konsolidované výročné správy o činnosti v roku (za rok 2014
a revidované v roku 2020), ktorým sa stanoví najnovší rámec pre rozpočet, plánovanie,
výkonnosť a riadenie pre decentralizované agentúry a usmernenia o lepšej právnej
regulácii a súbor nástrojov pre lepšiu právnu reguláciu (2017).

10 K vytvoreniu kultúry väčšej orientácie na výkonnosť takisto prispela sieť agentúr

EÚ (EUAN), ktorú zriadili agentúry s cieľom zlepšiť svoju viditeľnosť a identifikovať
možné synergie. V roku 2012 zriadila EUAN sieť na rozvoj výkonnosti (PDN), ktorá
aktívne uľahčuje výmenu postupov, spoluprácu v otázkach týkajúcich sa výkonnosti
a do určitej miery, podľa možností, zdieľanie služieb. Sieť na rozvoj výkonnosti vytvorila
nástroje, ako je príručka hodnotenia pre agentúry (2018), „Súbor nástrojov
sebahodnotenia na vykonávanie orientácií založených na výkonnosti/výsledkoch“
(2018) a databáza KPI (prebieha).

11 V dôsledku uvedených nástrojov a opatrení týkajúcich sa výkonnosti silnejú medzi
čoraz väčším počtom agentúr tendencie k harmonizácii a zosúladeniu, hoci miera
vykonávania je stále rozdielna. Nástroje a opatrenia zároveň priniesli pre každú
agentúru množstvo informácií týkajúcich sa jej činností a výstupov.
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Rozsah auditu a audítorský prístup
12 Naša celková audítorská otázka znela, či sú zavedené primerané podmienky

na zabezpečenie výkonnosti agentúr. V čase úpravy strategických priorít EÚ
a obmedzených zdrojov na vykonávanie jej politík v záujme občanov si táto správa
kladie za cieľ nastoliť diskusiu o budúcom riadení výkonnosti agentúr EÚ. Zamerali sme
sa na tieto dve kritériá:
1)

2)

Spôsob, akým sa agentúry zriaďujú, fungujú a sú prípadne rušené (t. j. životný
cyklus agentúr) by mal byť flexibilný, aby sa mohla vykonávať politika EÚ a posilniť
európska spolupráca. To znamená, že:
a)

najlepšou možnosťou by malo byť zverenie úloh agentúre, v porovnaní s ich
vykonávaním buď samotnou Komisiou alebo (v súlade so zásadou
subsidiarity) členskými štátmi;

b)

relevantnosť a súdržnosť existujúcich agentúr by sa mala pravidelne hodnotiť
s cieľom dosiahnuť možné synergie a úspory z rozsahu;

c)

agentúry potrebujú primerané ľudské a finančné zdroje na plnenie svojich
mandátov a splnenie všetkých úloh;

d)

proces plánovania, ktorým sa riadi činnosť každej agentúry, by mal byť
dostatočne flexibilný, aby agentúram umožnil reagovať na rýchlo sa meniace
prostredie.

Agentúry by mali v plnej miere využívať svoj potenciál centier odborných znalostí
a vytvárania sietí na podporu spoločného využívania odborných znalostí,
aby členské štáty mohli spolu dosiahnuť spoločné záujmy a podľa možností
spoločné politické ciele a vykonávať funkciu siete pre posilnenú spoluprácu
s ostatnými európskymi a medzinárodnými partnermi. To zahŕňa:
a)

vyhovujúcu štruktúru riadenia;

b)

primerané opatrenia v oblasti zodpovednosti zahŕňajúce zainteresované
strany;
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c)

dobrú komunikáciu so zainteresovanými stranami a občanmi EÚ;

d)

účinnú spoluprácu s inými orgánmi, verejnými aj súkromnými,
na vnútroštátnej, európskej a medzinárodnej úrovni.

13 Súbor kritérií sme stanovili na základe osobitných nariadení agentúr, rámcového

nariadenia o rozpočtových pravidlách, usmernení a nástrojov Komisie o „lepšej právnej
regulácii“ 3, spoločného vyhlásenia o spoločnom prístupe a „plánu o následných
opatreniach týkajúcich sa spoločného prístupu k decentralizovaným agentúram EÚ“,
ako aj ďalších usmernení, ktoré poskytla sieť agentúr EÚ.

14 Audit sa uskutočnil od marca do septembra 2019. Týka sa decentralizovaných

agentúr EÚ a ich partnerských generálnych riaditeľstiev (GR) v Komisii (pozri prílohu II).
Na výkonné agentúry Komisie sa odvolávame v prípade potreby len na účely
porovnania.

15 Audítorské dôkazy sme získavali týmto spôsobom:
o

preskúmaním kľúčových dokumentov všetkých agentúr (základné nariadenia,
výročné správy, programové dokumenty, hodnotiace a audítorské správy,
posúdenia vplyvu, zápisnice zo zasadnutí správnej rady atď.),

o

viac ako 250 rozhovormi s manažérmi a kľúčovými zamestnancami 21 agentúr
a 10 generálnych riaditeľstiev Komisie, ktoré sú partnerskými generálnymi
riaditeľstvami 32 agentúr,

o

prieskumom medzi 2 500 zainteresovanými stranami agentúr (pozri prílohu III),
vrátane členov správnej rady, úradníkov členských štátov, zástupcov
priemyselných a spotrebiteľských organizácií, mimovládnych organizácií
a akademických pracovníkov. Zoznam zainteresovaných strán poskytli samotné
agentúry, ale konečný výber sme urobili my tak, aby boli zastúpené všetky hlavné
skupiny zainteresovaných strán. Dostali sme 1 000 odpovedí.

3

Pracovný dokument útvarov Komisie SWD (2017) 350.
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o

analýzou s využitím techník veľkých dát týkajúcich sa odkazov na agentúry
v médiách, ktoré zachytil systém Europe Media monitor (Európsky mediálny
monitor – EMM) od januára 2018 do júla 2019 (pozri prílohu IV). Dátový súbor
obsahoval vyše 200 000 spravodajských článkov, v ktorých bolo uvedených viac
ako 5 000 rôznych spravodajských zdrojov vo viac ako 160 krajinách.

o

dvoma diskusiami za okrúhlym stolom s akademickou obcou a odborníkmi z praxe
z Komisie, Rady a Parlamentu. Diskusie sa uskutočnili v júni a septembri 2019
a otvorenú pozvánku dostalo vyše 40 akademických pracovníkov a odborníkov
z praxe, ktorí majú skúsenosti s riadením agentúr EÚ alebo o nich publikovali,
pričom na diskusiách bolo pätnásť účastníkov. Na prvej diskusii sa ako pozorovateľ
zúčastnilo aj GR pre rozpočet.
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Pripomienky
Životný cyklus agentúr je nedostatočne flexibilný
Komisia pri návrhoch o zriadení agentúry nie vždy jednoznačne
zohľadňuje alternatívy

16 Pred zriadením novej agentúry musí Komisia posúdiť, či ide o najlepšiu možnosť
v porovnaní s alternatívami, ako napríklad, či má úlohy vykonávať sama,
prostredníctvom medzivládnej spolupráce, externého zadávania úloh súkromným
subjektom alebo úpravou misie existujúcej agentúry. Najlepšia možnosť by mala
zodpovedať potrebám.

17 V súlade s politikou Komisie na dosiahnutie lepšej právnej regulácie4 sa

posúdenie vplyvu vyžaduje v prípade iniciatív, ktoré pravdepodobne budú mať
významný hospodársky, environmentálny alebo sociálny vplyv (pozri rámček 1). Pred
návrhom o zriadení novej agentúry by Komisia mala preukázať pridanú hodnotu tohto
rozhodnutia prostredníctvom posúdenia vplyvu. Výbor Komisie pre kontrolu regulácie
kontroluje kvalitu návrhov posúdení vplyvu a v zásade bez potrebného kladného
stanoviska tohto výboru nie je možné predložiť iniciatívu na schválenie kolégiu
komisárov.

4

Európska komisia, Biela kniha o európskej správe vecí verejných, COM(2001) 428 final,
a usmernenia o lepšej právnej regulácii, 2015.
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Rámček 1
Otázky, ktoré by sa mali zodpovedať prostredníctvom posúdenia
vplyvu:
1)

V čom spočíva problém a prečo je to problém?

2)

Prečo by mala EÚ konať?

3)

Čo treba dosiahnuť?

4)

Aké sú jednotlivé možnosti na dosiahnutie týchto cieľov?

5)

Aké sú ich hospodárske, sociálne a environmentálne vplyvy a koho ovplyvnia?

6)

Ako sa porovnávajú jednotlivé možnosti (účinnosť, efektívnosť a súdržnosť)?

7)

Ako bude organizované monitorovanie a následné spätné hodnotenie?

Zdroj: Európska komisia, usmernenia pre lepšiu právnu reguláciu.

18 Od roku 2004 bolo k všetkým návrhom Komisie na zriadenie novej agentúry

a iných orgánov, vrátane tých, ktoré sa týkali najnovších agentúr EPPO (2017) a ELA
(2018), pripojené posúdenie vplyvu. Výbor pre kontrolu regulácie vydal v prípade
Európskej prokuratúry kladné stanovisko a domnieval sa, že prokuratúra je potrebná
a že jej ciele a úlohy sú jasne stanovené. V prípade agentúry ELA však výbor vzniesol
výhradu ku kladnému stanovisku týkajúcemu sa tejto agentúry, keďže v posúdení
vplyvu sa jasne neriešila otázka súdržnosti medzi agentúrou ELA a inými agentúrami
v oblasti pôsobnosti GR EMPL (Cedefop, Eurofound, EU-OSHA a ELA), ktorá už bola
označená za prípad prekrývania v rámci nedávno vykonaného externého hodnotenia 5.

19 Zriadeniu SRB predchádzalo v roku 2012 posúdenie vplyvu smernice o ozdravení

a riešení krízových situácií bánk. V posúdení sa navrhlo zriadenie kolégií pre riešenie
krízových situácií s pomocou EBA, ale v konečnom dôsledku bola vytvorená nová
agentúra s cieľom zabezpečiť efektívne a konzistentné fungovanie jednotného
mechanizmu riešenia krízových situácií a riadiť jednotný fond na riešenie krízových
situácií.

5

Európska komisia, „Hodnotenie agentúr EÚ, ktoré patria do pôsobnosti GR
pre zamestnanosť: Eurofound, Cedefop, ETF a EU-OSHA”, marec 2018.
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20 Potreba autonómie a zložitých mechanizmov riadenia spojených s agentúrou nie

je vždy zrejmá. Najmä GSA má v praxi veľmi obmedzenú autonómiu, keďže jej hlavnou
úlohou je využívať globálny satelitný navigačný systém Galileo na základe dohody
o delegovaní s Komisiou (90 % rozpočtu agentúry). Viacerí respondenti v prieskume
zdôraznili, že rozhodovacie právomoci správnej rady GSA sú preto obmedzené. GSA
vykonáva dohodu o delegovaní prostredníctvom niekoľkých komplexných zmlúv
s partnermi z priemyslu a subjektmi verejného sektora.

21 Nakoniec sme zistili príklady, keď bolo politické rozhodnutie zriadiť novú

agentúru prijaté ešte pred predložením návrhu Komisie a posúdenia vplyvu: FRA, EASO
a ELA.

Relevantnosť a súdržnosť existujúcich agentúr nie sú dostatočne
prehodnotené

22 Dôvody existencie agentúry sa musia v rôznych fázach životného cyklu agentúry

prehodnotiť, aby sa overilo, či je ešte potrebná (relevantná) a či sú jej činnosti v súlade
s činnosťami iných agentúr a ich partnerských generálnych riaditeľstiev. Ilustrácia 5
zobrazuje mnohonásobné vzťahy medzi agentúrami a generálnymi riaditeľstvami.
Opätovné posúdenie možno vykonať rôznymi spôsobmi:
1)

prostredníctvom nezávislého hodnotenia výkonnosti agentúry;

2)

ako súčasť širšej „kontroly vhodnosti“, ktorá sa vzťahuje na celú oblasť politiky
(pozri bod 27);

3)

prostredníctvom nového posúdenia vplyvu v prípade prepracovania
zakladajúceho nariadenia agentúry alebo pridelenia nových úloh prostredníctvom
osobitného nariadenia.
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Ilustrácia 5 – Agentúry a iné orgány EÚ, partnerské generálne riaditeľstvá
a témy
VEĽKÉ TÉMY
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Poznámka: GR DEFIS je partnerským generálnym riaditeľstvom pre GSA od 1. januára 2020.
Zdroj: EDA zostavil údaje na základe klasifikácie, ktorá sa nachádza na webovom sídle Komisie.
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23 Podľa spoločného prístupu by nariadenie o zriadení agentúry malo obsahovať

buď “doložku o ukončení platnosti“, alebo „doložku o preskúmaní“, na základe ktorej
by Komisia mohla navrhnúť zmenu alebo zrušenie nariadenia, ak sa domnieva,
že existencia agentúry už nie je odôvodnená vzhľadom na ciele, ktoré jej boli pridelené
(pozri rámček 2). Sedem rokov po prijatí spoločného vyhlásenia o spoločnom prístupe
má len sedem z 37 agentúr vo svojich zakladajúcich nariadeniach „doložku o ukončení
platnosti“ a 13 agentúr „doložku o preskúmaní“.

Rámček 2
Spoločný prístup k zriaďovaniu a rušeniu agentúry
V bodoch 2 až 5 spoločného vyhlásenia sa stanovuje, že:
1)

„rozhodnutie o vytvorení novej agentúry by malo vychádzať z objektívneho
posúdenia vplyvu, týkajúceho sa všetkých príslušných možností“;

2)

„ustanovujúce akty agentúr by mali obsahovať buď doložku o ukončení
činnosti alebo doložku o preskúmaní“;

3)

„na posúdenie možnosti rozpustenia agentúr alebo ich zlúčenia by sa mali
použiť spoločné a objektívne kritériá:
o

zlúčenie agentúr by sa malo zvážiť v prípade, ak sa ich príslušné úlohy
prekrývajú, ak sa dá uvažovať o synergiách alebo ak by sa spojením
do väčšej štruktúry zvýšila ich efektívnosť,

o

zrušenie agentúry by mohlo byť riešením v prípade agentúr, ktoré
nedosahujú očakávané výsledky. Ak je však takáto agentúra stále
najvýznamnejšou možnosťou z politického hľadiska, mala by sa
zreformovať.“

24 V rokoch 2015 až 2019 boli prepracované zakladajúce nariadenia 13 agentúr,

ale len k piatim návrhom bolo pripojené posúdenie vplyvu (úrad BEREC, CEPOL, EASA,
ENISA a ERA). Vo všetkých piatich prípadoch vydal výbor pre kontrolu regulácie
nakoniec kladné stanovisko, ale vyjadril jednu alebo viac výhrad. Ďalšie tri návrhy boli
založené na ďalšom nedávnom posúdení vplyvu alebo kontrole vhodnosti (ACER, EFCA
a EFSA). Päť zostávajúcich návrhov sa nezakladalo na žiadnom posúdení vplyvu:
v štyroch prípadoch išlo o technické preskúmania (Cedefop, Eurofound, EU-OSHA
a Eurojust) a jeden návrh bol považovaný za naliehavý (Frontex), čo znamenalo,
že nebolo dosť času na vykonanie posúdenia vplyvu.
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25 Nedávno boli prepracované zakladajúce nariadenia troch agentúr v oblasti

pôsobnosti GR EMPL (Cedefop, Eurofound a EU-OSHA). Vo všetkých prípadoch Komisia
predložila prepracované návrhy pred tým, ako dostala záverečnú správu o spoločnom
hodnotení agentúr. Napriek kritike Parlamentu týkajúcej sa absencie konkrétnych
návrhov na zlúčenie alebo spoločné geografické umiestnenie agentúr pracujúcich
v súvisiacich oblastiach politiky zákonodarca prepracované znenia prijal. Okrem toho
bola v roku 2019 zákonne vytvorená nová agentúra (ELA).

26 S výnimkou Európskej agentúry pre obnovu, ktorá bola zriadená v roku 1999

a zrušená v roku 2008, nebola v priebehu rokov žiadna z agentúr zatvorená, zlúčená
ani nebol významne zmenený rozsah jej činnosti. Komisia za posledných desať rokov
dvakrát navrhla zlúčiť agentúry z dôvodu súdržnosti, ale nezískala súhlas Parlamentu
(pozri rámček 3). Situácia agentúr EÚ je v ostrom kontraste s výkonnými agentúrami
Komisie. Ak sa Komisia domnieva, že výkonná agentúra už nie je opodstatnená
vzhľadom na správne finančné riadenie, môže rozhodnúť o jej likvidácii. Komisia
v minulosti pravidelne reorganizovala povinnosti výkonných agentúr, naposledy v roku
2013.

Rámček 3
Parlament zamietol návrhy Komisie začleniť úrad BEREC do agentúry
ENISA a zlúčiť CEPOL s Europolom
V roku 2007 Komisia v posúdení vplyvu pripojenom k návrhu o Orgáne pre trh
elektronických komunikácií (ktorý sa v roku 2009 stal úradom BEREC) navrhla
zlúčenie agentúry ENISA s novým orgánom, ale zákonodarca sa rozhodol namiesto
toho vytvoriť nový samostatný orgán, ktorý koexistuje s agentúrou ENISA.
CEPOL poskytuje odbornú prípravu online a v triede pre príslušníkov polície a je
úzko prepojený s Europolom, agentúrou EÚ pre spoluprácu v oblasti
presadzovania práva. V roku 2013 predložila Komisia legislatívny balík na základe
posúdenia vplyvu, v ktorom navrhla zlúčiť Europol a CEPOL z dôvodu efektívnosti.
Parlament návrh zamietol.

27 Činnosti agentúry EÚ sa niekedy posudzujú aj v rámci širšej kontroly vhodnosti

pokrývajúcej celú oblasť politiky. V rokoch 2014 až 2019 Komisia vykonala niekoľko
kontrol vhodnosti v oblastiach, ako sú chemikálie, kontrola rybárstva a všeobecné
potravinové právo. To viedlo ku kodifikácii nariadenia o zriadení EFCA a zmene
nariadenia o zriadení EFSA.
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28 V spoločnom prístupe sa uvádza, že každá agentúra EÚ by sa mala hodnotiť raz

za päť rokov: Komisia by mala byť zodpovedná za zorganizovanie hodnotenia
a pri každom druhom hodnotení by sa mala uplatňovať doložka o ukončení
platnosti/preskúmaní.

29 Zakladajúce nariadenia viacerých agentúr ešte neboli zosúladené so spoločným
prístupom (pozri ilustráciu 6):
o

Zakladajúce nariadenia CPVO a CdT neobsahujú požiadavku na hodnotenie, zatiaľ
čo posledné prepracované znenia nariadení agentúry ACER, ERA, úradu EUIPO
a Europolu obsahujú požiadavku, aby boli tieto agentúry po prvýkrát hodnotené
v roku 2020 (ERA), 2021 (EUIPO), 2022 (Europol) a 2024 (ACER).

o

Hoci v spoločnom prístupe sa hodnotenie vyžaduje každých päť rokov, frekvencia
hodnotenia sa pohybuje od troch rokov (SRB) až po 10 rokov (EMA). V niektorých
prípadoch (EIGE, EASO a FRA) je frekvencia hodnotenia záležitosťou správnej rady.
Správna rada agentúry FRA rozhodla, že hodnotenie sa bude vykonávať každých
päť rokov. Správna rada inštitútu EIGE v roku 2019 rozhodla o odložení
plánovaného hodnotenia o dva roky a o použití príslušného rozpočtu na iné účely.

o

Niektoré agentúry (EIGE a FRA) alebo ich správne rady (EASO, ECDC a EFCA) stále
organizujú svoje vlastné hodnotenia namiesto toho, aby ich viedla Komisia, ako sa
to vyžaduje v spoločnom prístupe.

Ilustrácia 6 – Agentúry a iné orgány EÚ, pri ktorých sa externé
hodnotenia nerobia každých päť rokov
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30 Niekedy sa na odôvodnenie odkladu hodnotenia, zníženia rozsahu jeho rozsahu

alebo jednoducho jeho nahradenia posúdením vplyvu vypracovaným Komisiou
používajú plány na zmenu mandátu agentúry. Agentúra EASA napríklad obmedzila
rozsah svojho hodnotenia z roku 2018 na proces plánovania, pričom tvrdila,
že posúdenie vplyvu bolo súčasťou revízie jej zakladajúceho nariadenia, ktorú vykonala
Komisia, hoci v zakladajúcom nariadení bolo jasne stanovené úplné hodnotenie.

31 S výnimkou príslušných agentúr v oblasti pôsobnosti GR EMPL a európskych

orgánov dohľadu sa výkonnosť každej agentúry hodnotí individuálne. Ak viaceré
agentúry pracujú v tej istej oblasti politiky, alternatívnym prístupom by bolo využívanie
prierezových hodnotení výkonnosti (ako kontrol vhodnosti) na posúdenie súdržnosti
a relevantnosti ich činností a ich príspevku k vykonávaniu politiky, ako je to bežné
v USA a Austrálii (pozri prílohu V).

32 V oblasti výskumu Komisia nikdy komplexne neposúdila súdržnosť EIT

s výkonnými agentúrami pôsobiacimi v rámci programu Horizont 2020, z ktorého sa
poskytujú granty na výskum. Výkonné agentúry sa hodnotia samostatne a častejšie
(každé tri roky).

Agentúry sú vystavené rizikám nedostatočných ľudských a finančných
zdrojov

33 Primerané ľudské a finančné zdroje sú nevyhnutné na to, aby ktorýkoľvek subjekt

dosiahol svoje ciele. Väčšina agentúr sa financuje hlavne z rozpočtu EÚ. Osem agentúr
(EUIPO, CPVO, CdT, EMA, EASA, ECHA, ESMA a od roku 2019 ERA) je plne alebo
čiastočne financovaných z poplatkov alebo cien účtovaných za služby, ktoré poskytujú.
Jednotná rada pre riešenie krízových situácií je plne financovaná z príspevkov odvetvia,
zatiaľ čo EBA, EIOPA a ESMA sú čiastočne financované príspevkami príslušných
vnútroštátnych orgánov. V rámčeku 4 sa vysvetľuje rozhodovanie o ročnom rozpočte
a pláne pracovných miest agentúr.
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Rámček 4
Rozpočty a plány pracovných miest agentúry
o

Pre všetky agentúry okrem troch agentúr, ktoré sa v plnej miere financujú
samy (EUIPO, CPVO a SRB):
Dotácia, ktorú Komisia vyplatí agentúre, je súčasťou všeobecného rozpočtu
EÚ a je teda navrhnutá Komisiou a prijatá rozpočtovým orgánom (Európskym
parlamentom a Radou). Komisia takisto navrhuje a rozpočtový orgán
(t. j. Európsky parlament a Rada) prijíma plán pracovných miest pre každú
agentúru na nasledujúci rok.
Správna rada (alebo jej ekvivalent) každej agentúry okrem toho prijíma
rozpočet (výkaz výdavkov a príjmov) aj plán pracovných miest agentúry.

o

Rozpočty a plány pracovných miest troch agentúr, ktoré sa v plnej miere
financujú samy, schvaľuje správna rada (alebo jej ekvivalent) alebo
rozpočtový výbor príslušnej agentúry na návrh výkonného riaditeľa alebo
predsedu/vedúceho.

34 Za posledných desať rokov boli mnohé agentúry zákonodarcom alebo Komisiou
poverené plnením dodatočných úloh prostredníctvom rôznych nástrojov:
o

revízia svojich zakladajúcich nariadení,

o

prijatie nových právnych predpisov (napr. ACER, ECHA, EMA, eu-LISA, Frontex),

o

podpis dohôd o úrovni poskytovaných služieb alebo dohôd o delegovaní medzi
agentúrou a Komisiou (EEA, Frontex, Europol, EASO atď.).

35 Zistili sme, že keď Komisia prideľuje nové úlohy agentúram, zvyčajne navrhne len
obmedzené dodatočné ľudské zdroje. Medzi výnimky patrí agentúra Frontex
a v menšej miere úrad EASO, ktoré pôsobia v prioritných oblastiach. Okrem toho sa
v medziinštitucionálnej dohode z roku 2013 zaviedlo všeobecné zníženie počtu
zamestnancov o 5 % pre všetky inštitúcie a agentúry EÚ v priebehu piatich rokov.
Vzhľadom na to, že sa to nedotklo novovytvorených agentúr a existujúce agentúry
mohli získať dodatočné pracovné miesta na vykonávanie nových úloh, celkový počet
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pracovných miest v agentúrach sa medzi rokmi 2013 a 2017 napriek všetkému zvýšil
o 13,7 % 6.

36 Príjmy väčšiny agentúr, ktoré sa čiastočne financujú samy (EMA, EASA atď.),

zvyčajne rastú úmerne k ich pracovnému zaťaženiu, no počty ich zamestnancov, ktoré
kontroluje Komisia, nemusia byť nevyhnutne v súlade s týmto navýšením. Napríklad
pracovné zaťaženie agentúry EMA v súvislosti s poplatkami sa od roku 2014 do roku
2018 zvýšilo o 31 %, ale počet jej zamestnancov sa znížil 7. ECHA čelí osobitným
problémom, pretože nemá žiadne opakujúce sa príjmy a jej príjmy z poplatkov sa ťažko
predpovedajú.

37 Viaceré agentúry majú problémy s náborom a udržaním zamestnancov dokonca

aj v prípade, že sú k dispozícii pracovné miesta. Agentúra Frontex nedávno získala veľa
nových pracovných miest, ale v rokoch 2018 a 2019 mala problémy s prijímaním
všetkých potrebných zamestnancov a vysokou mierou voľných pracovných miest. Úrad
EASO mal vždy problém prilákať zamestnancov a jeho miera voľných pracovných miest
je stále vysoká. GSA má ťažkosti s náborom pracovníkov s potrebnými technickými
odbornými znalosťami. Nižšie balíky odmeňovania v niektorých členských štátoch sú
osobitnou prekážkou pri prijímaní zamestnancov.

38 Z nášho prieskumu zainteresovaných strán vyplynulo, že existuje jasné prepojenie

medzi primeranými zdrojmi a výkonnosťou agentúr. Takmer polovica respondentov
nesúhlasila s tvrdením „agentúra má dostatočné ľudské zdroje“, ale medzi jednotlivými
agentúrami sme zaznamenali veľké rozdiely. Viac ako 75 % zainteresovaných strán
ACER a agentúry ENISA nesúhlasilo alebo dôrazne nesúhlasilo, zatiaľ čo v prípade
zainteresovaných strán SRB, EUIPO, Frontex a EFCA to bolo menej ako 25 %. Zatiaľ čo
väčšina respondentov si myslí, že väčšina agentúr úspešne plní svoj mandát, názory sa
jednoznačne rozchádzali v prípade štyroch agentúr, kde sme zistili nedostatok zdrojov
(ACER a ENISA) alebo ťažkosti s náborom pracovníkov (EASO a Frontex) (pozri
podrobné výsledky prieskumu v prílohe III).

39 Agentúry s cieľom kompenzovať nedostatok pracovných miest alebo národných

expertov čoraz častejšie využívajú externalizáciu hlavných úloh na súkromných
dodávateľov, od ktorých sa potom môžu stať závislými. V roku 2018 zamestnávali
všetky agentúry spolu približne 500 konzultantov v oblasti IT a dočasných agentúrnych
6

EDA, Rýchle preskúmanie veci Dvorom audítorov týkajúce sa 5 % zníženia počtu pracovných
miest, 2017.

7

EMA, Konsolidovaná výročná správa o činnosti za rok 2018, bod obsahujúci zdôraznení
skutočnosti.
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zamestnancov. Predstavuje to riziko, ak má agentúra príliš málo kvalifikovaných
zamestnancov, ktorí zabezpečujú dohľad nad prácou dodávateľov. Príkladmi sú EASO,
eu-LISA, EMA a GSA. Vzhľadom na zložitý právny rámec pre využívanie externých
pracovníkov, ktorý sa v určitej miere medzi jednotlivými členskými štátmi líši, existujú
aj riziká z hľadiska súdnych sporov a poškodenia dobrej povesti. Tieto riziká sme
zaznamenali v týchto prípadoch: BEREC, CPVO, EASO, ESMA, EUIPO, EBA, EIOPA, EIGE,
EMCDDA a SRB 8.

Rámček 5
Príklady agentúr, ktoré sú v prípade kritických funkcií závislé od
externých dodávateľov
Úrad EASO je závislý od spolupráce členských štátov a vyslania národných
expertov. Keďže bolo k dispozícii len málo národných expertov, dočasní agentúrni
zamestnanci tvorili 43 % zo všetkých expertov nasadených v Grécku v roku 2018
a 59 % v Taliansku.
Agentúra Eu-LISA externalizuje väčšinu práce na citlivých IT projektoch, ktoré sú
súčasťou jej hlavnej činnosti, obmedzenému počtu dodávateľov.
Európsky parlament a Rada poverili agentúru EMA vykonávaním dvoch nových
nariadení, ktoré si vyžadujú vývoj a zavádzanie dvoch celoeurópskych IT systémov.
Vzhľadom na nedostatok interných odborníkov agentúra využila konzultantov
a tak stratila plnú kontrolu nad prípravou a vykonávaním projektov.
Po výzve na účasť v súťažnom dialógu agentúra GSA v roku 2016 pridelila zmluvu
na prevádzku a služby systému Galileo tomu istému súkromnému spoločnému
podniku, ktorý ich poskytoval od roku 2010 na základe dohody s Európskou
vesmírnou agentúrou. Platnosť súčasnej zmluvy sa skončí koncom roka 2026.

40 v posledných rokoch poukázali správne rady niektorých agentúr na riziká

obmedzených zdrojov. Napríklad rada Europolu v roku 2019 uviedla, že odhadovaný
ročný rozpočet vo výške 123,7 mil. EUR na rok do roku 2027 „[…] nepostačuje na to,
aby Europol v plnej miere plnil svoje poslanie, najmä pokiaľ ide o nevyhnutný vývoj
v oblasti riadenia informácií a poskytovanie nepretržitej vysokokvalitnej operačnej
podpory pre členské štáty“ 9. Ďalšími príkladmi sú ACER, EEA a EMA (pozri rámček 6).

8

Pozri výročnú správu EDA o agentúrach za rok 2018.

9

Analýza a hodnotenie konsolidovanej výročnej správy o činnosti Europolu za rok 2018.
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Rámček 6
Nedostatok zdrojov v agentúre ACER vedie k reštriktívnemu výkladu
jej mandátu
Agentúra ACER vo svojej konsolidovanej výročnej správe o činnosti za rok 2018
zverejnila dlhý zoznam úloh, ktoré z dôvodu nedostatku zamestnancov prestali byť
prioritou. Agentúra zdôraznila, že na to, aby riadne plnila svoj mandát (najmä
monitorovanie veľkoobchodného trhu podľa nariadenia REMIT), nemá dostatočný
počet pracovníkov vykonávajúcich dohľad nad trhom.
V našom prieskume zainteresovaných strán sa potvrdilo, že agentúra ACER znížila
úroveň svojho dohľadu nad trhmi s energiou.

Ročný plánovací proces je dlhý a nezodpovedá rýchlo sa meniacemu
prostrediu

41 Agentúry v súlade s pokynmi Komisie vypracúvajú ročné jednotné programové

dokumenty (JPD), ktoré spájajú ročný pracovný program s priebežným trojročným
plánom. Za vypracovanie JPD je zodpovedný výkonný riaditeľ agentúry a dokument je
po zohľadnený pripomienok Komisie schválený správnou radou. Okrem toho mnohé
agentúry stále plánujú strategicky na dlhšie (často päťročné) obdobie, ako sa vyžaduje
v ich základnom nariadení.

Rámček 7
Frontex vykazuje opakovanú nízku mieru plnenia rozpočtu v prípade
návratových operácií
Viac ako 10 % rozpočtu agentúry Frontex je vyčlenených na návratové operácie
migrantov (53,8 mil. EUR v roku 2018). Od roku 2016 do roku 2018 bol plánovaný
rozpočet trvale vyšší, než bolo potrebné. Počet skutočných návratov (200 000)
neustále zaostával za počtom rozhodnutí o návrate (500 000). Členské štáty majú
tiež možnosť vykonávať návraty na vnútroštátnej úrovni s finančnou podporou
z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF), ktorý spravuje partnerské
generálne riaditeľstvo agentúry Frontex GR HOME.
Rozdiel medzi celkovým pôvodným rozpočtom agentúry Frontex a skutočnými
výdavkami bol 10,3 % v roku 2016, 8,9 % v roku 2017 a 11,3 % v roku 2018.
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42 Ročný plánovací cyklus, ktorý vedie k prijatiu JPD, je veľmi dlhý a prvá verzia je

navrhnutá približne 18 mesiacov pred začiatkom programového obdobia. Pre agentúry,
ktoré pôsobia vo veľmi nestálom prostredí (napr. EASO, Frontex a SRB) (rámček 7), je
mimoriadne náročné vopred plánovať svoj rozpočet a operácie. Niektoré ďalšie
agentúry (ako napríklad eu-LISA) čelia podobným problémom v dôsledku právnej
neistoty, keď im z nových právnych predpisov vyplývajú dodatočné úlohy (rámček 8).
Napriek týmto konkrétnym prípadom môžu všetky agentúry využívať výhody kratšieho
plánovacieho cyklu.

Rámček 8
eu-LISA: prípadová štúdia o ťažkostiach, ktorým čelí nová agentúra
V roku 2011 bola vytvorená agentúra eu-LISA, ktorá zodpovedá za prevádzkové
riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti
a spravodlivosti. V nasledujúcich rokoch bola agentúra eu-LISA poverená riadením
čoraz väčšieho počtu rozsiahlych informačných systémov v rámci cieľa využiť
synergie medzi rôznymi systémami.
Keďže v nariadeniach sú stanovené krátke lehoty na sprevádzkovanie systémov,
agentúra eu-LISA musí začať s prípravou ešte pred ich prijatím. Avšak vzhľadom
na to, že nariadenia sa často prijímajú s oneskorením, niektoré rozpočty boli
k dispozícii ešte pred dokončením príslušného právneho základu. To komplikuje
plánovanie agentúry eu-LISA, hlavne preto, lebo Komisia vyžaduje, aby všetky
agentúry predkladali svoje návrhy JPD v januári daného roka pred začiatkom
plánovacieho obdobia, a vyžaduje si to kreatívne rozpočtové riešenia.

43 Ročné a viacročné plánovacie a rozpočtové cykly vychádzajú spravidla z úloh,

rozpočtu a zdrojov každej agentúry v predchádzajúcom roku. Tradične sa vykonalo len
obmedzené opätovné posúdenie ročných potrieb a možných úspor. Agentúry nemali
povinnosť opätovne dôkladne odôvodniť zdroje potrebné pre každú z plánovaných
činností. Komisia očakáva, že používanie JPD tak, ako je stanovené v novom rámcovom
nariadení o rozpočtových pravidlách a súvisiacom oznámení Komisie z apríla 2020,
umožní dôkladnejšie preskúmanie vyvíjajúcich sa potrieb. Následne by sa to malo
dostať do posúdenia potrieb (zvýšenie/zníženie a/alebo prerozdelenie zdrojov) v rámci
prípravy budúceho viacročného finančného rámca (VFR). Keďže k tomuto vývoju došlo
čiastočne po ukončení našej audítorskej práce a pravdepodobný vplyv bude zrejmý až
v roku 2021, neposudzovali sme, či došlo k zlepšeniu nového rámca a posilneniu
posúdenia potrieb ročného rozpočtu agentúr.
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Potenciál agentúr ako stredísk
na výmenu odborných znalostí
a vytváranie sietí nie je plne využitý
Zloženie správnej rady neumožňuje vždy efektívne rozhodovanie

44 Keďže výkonné agentúry vedie zoštíhlený riadiaci výbor, ktorý zvyčajne pozostáva

z piatich členov zastupujúcich generálne riaditeľstvá Komisie, agentúry majú v správnej
rade veľa členov, ktorí zastupujú rôzne záujmy Komisie a medzi ktorými sú okrem
iného členské štáty, Komisia, občianska spoločnosť a odvetvie. Ich komplexnejšia
štruktúra riadenia je zameraná na spájanie rôznych záujmov a nájdenie spoločného
východiska pre riešenie „na úrovni EÚ“. V tomto zmysle môžu agentúry pôsobiť ako
centrá odborných znalostí a vytvárania sietí.

45 Správna rada agentúry je jej najvyšším vnútorným riadiacim orgánom (hoci

presný termín – „rada orgánov dohľadu“, „správny výbor“ atď. – sa môže v rámci
jednotlivých agentúr líšiť). Má úlohu dohľadu so všeobecnou zodpovednosťou
za stratégiu, rozpočtové otázky a otázky plánovania, vymenovanie výkonného riaditeľa
a monitorovanie výkonnosti agentúry.

46 Členské štáty môžu značne ovplyvniť stratégiu a činnosti agentúry

prostredníctvom väčšiny v správnej rade. Konkrétne, ak si operačné a politické potreby
vyžadujú úzku spoluprácu členských krajín v politicky citlivých oblastiach, Rada má
motiváciu preniesť právomoc skôr na agentúru EÚ než na Komisiu. Členovia správnej
rady zastupujúci členské štáty v správnej rade nemajú mandát zaviazať svoju vládu,
a preto nemôžu zaručiť spoluprácu svojho členského štátu pri vykonávaní rozhodnutí
prijatých agentúrami (pozri aj body 71 – 74).
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47 Správne rady väčšiny agentúr pozostávajú z jedného zástupcu z každého

členského štátu a jedného alebo viacerých členov z Komisie. Správne rady siedmich
agentúr majú aj hlasujúcich členov vymenovaných Parlamentom: ACER, ECDC, ECHA,
EEA, EMA, EMCDDA a EUIPO.

48 Väčšina správnych rád má preto 30 až 35 členov, ako sa uvádza v ilustrácii 7.

Agentúry v oblasti pôsobnosti GR EMPL (Cedefop, Eurofound a EU-OSHA) sú
„tripartitné“ – každý členský štát vysiela jedného zástupcu organizácie
zamestnávateľov, jedného zástupcu organizácie pracovníkov a jedného štátneho
úradníka. Tieto agentúry a CdT majú až 90 členov, čo komplikuje rozhodovanie
a vytvára značné administratívne náklady. EIGE, EIT a (do roku 2021) EFSA majú menej
členov správnej rady. Miera zapojenia jednotlivých členov správnej rady sa vo väčšine
agentúr tiež veľmi líši.
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Ilustrácia 7 – Členovia správnej rady s hlasovacím právom
SPOLU
ACER (*)
Úrad BEREC
CdT
Cedefop
CEPOL
CPVO
EASA
EASO
EBA
ECDC
ECHA
EEA
EFCA
EFSA (**)
EIGE
EIOPA
EIT
ELA
EMA
EMCDDA
EMSA
ENISA
ERA
ESA
ESMA
ETF
EUIPO
eu-LISA
EU-OSHA
Eurofound
Eurojust
Europol
FRA
Frontex
GSA
SRB

Európska komisia
Členské štáty
Európsky parlament
Rada Európy
Ostatné agentúry EÚ
Priemyselná organizácia / organizácia zamestnávateľov
Organizácie zamestnancov
Ostatní členovia
(*) Správna rada ACER.
(**) EFSA. Nová správna rada (2021) bude pozostávať z 35 hlasujúcich členov zastupujúcich: 27 členských
štátov, 2 za Európsku komisiu, 2 za Európsky parlament, 1 za spotrebiteľské organizácie, 1 za environmentálne
mimovládne organizácie, 1 za poľnohospodársku organizáciu a 1 za priemyselné organizácie.

Zdroj: EDA.

49 Ako sme zdôraznili už v predchádzajúcich osobitných správach10, zloženie

správnych rád zabezpečuje, aby boli zohľadnené stanoviská jednotlivých štátov, môže
10

Napr. osobitná správa č. 10/2019: Stresové testy bánk v rámci celej EÚ: poskytujú nevídané
množstvo informácií o bankách, je však potrebná väčšia koordinácia a zameranie na riziká.
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však tiež pri rozhodovaní agentúr komplikovať celoúnijnú perspektívu (rámček 9).
Vplyv Komisie však v skutočnosti značne presahuje jej hlasovacie práva, keďže je
zodpovedná za návrhy rozpočtov a plány zamestnancov všetkých agentúr s výnimkou
tých, ktoré sa v plnej miere financujú z poplatkov.

Rámček 9
Rady orgánov dohľadu EBA, EIOPA a ESMA
Najvyšším rozhodovacím orgánom troch európskych orgánov dohľadu (ESA) je
rada orgánov dohľadu. Skladá sa z vedúcich predstaviteľov príslušných
vnútroštátnych orgánov vykonávajúcich dohľad nad finančnými inštitúciami
v každom členskom štáte a jedného zástupcu bez hlasovacieho práva z ECB
(pre EBA), dvoch ďalších európskych orgánov dohľadu, Komisie a ESRB.
Toto zloženie stimuluje spoluprácu medzi európskymi a vnútroštátnymi orgánmi
dohľadu, a zdá sa teda byť prispôsobené povinnostiam ESA v oblasti prípravy
právnych predpisov, no menej plneniu ich úloh v oblasti dohľadu. Európske orgány
dohľadu musia zabezpečiť aj jednotné uplatňovanie právne záväzných aktov EÚ
a v prípade potreby aktivovať postupy v prípade porušenia práva Únie (článok 17
nariadenia o EBA). Tento mechanizmus sa v praxi využíva veľmi zriedka vzhľadom
na neochotu vnútroštátnych orgánov dohľadu sankcionovať svojich partnerov.
Viacerí respondenti v prieskume poukázali na to, že zlyhanie postupu v prípade
porušenia práva bolo jasne preukázané neprijatím odporúčania v dánskoestónskom prípade prania špinavých peňazí zo strany EBA.

Rozpočtové orgány berú agentúry na zodpovednosť za finančné
záležitosti a otázky súvisiace s dodržiavaním predpisov, ale výkonnosť je
druhoradou záležitosťou

50 Rozpočtový orgán EÚ (Parlament a Rada) je zodpovedný za udelenie ročného

absolutória väčšine agentúr za ich účtovné závierky. Tradične sa zameriava na finančné
otázky a otázky súvisiace s dodržiavaním predpisov a len obmedzenú pozornosť venuje
výkonnosti agentúr.

51 Výbory Parlamentu pre odvetvovú politiku dohliadajú na činnosti agentúr

na vysokej úrovni, najmä prostredníctvom vypočutí ich výkonných riaditeľov a diskusie
o ich výročných správach. Výbory pre odvetvovú politiku takisto zasielajú krátke
stanoviská Výboru pre kontrolu rozpočtu ako príspevok k postupu udeľovania
absolutória, ale samotný zber a analýza informácií o výkonnosti je veľmi obmedzená
a týka sa len jednotlivých agentúr.
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52 Pokiaľ ide o výkonnosť agentúr, Rada a jej pracovné skupiny berú

na zodpovednosť najmä partnerské generálne riaditeľstvá.

Ilustrácia 8 – Hlavné subjekty a kľúčové dokumenty v ročnom cykle
výkonnosti
VÝROČNÁ SPRÁVA AGENTÚR

EURÓPSKY PARLAMENT
A/ALEBO RADA

PRIJÍMA

EURÓPSKY DVOR
AUDÍTOROV

Základné nariadenie
(mandát)

ABSOLUTÓRIUM (SPÄTNÁ VÄZBA)

ZLOŽENIE

SPRÁVNA RADA

ZODPOVEDÁ SA

PROGRAMOVÉ
DOKUMENTY

Ročný rozpočet

VÝROČNÉ DOKUMENTY

CAAR

JPD

PRIJÍMA

PRIPOMIENKY
A/ALEBO STANOVISKO

EURÓPSKEJ
KOMISIE K NÁVRHU

VYMENOVANIE

REALIZUJE

VÝKONNÝ RIADITEĽ

Ročný rozpočet
Ročný pracovný program

Zdroj: EDA.

53 Verejná kontrola nad agentúrami, ktoré sa v plnej miere financujú samy (EUIPO,

CPVO a SRB – SRB spravuje aj jednotný fond na riešenie krízových situácií, ktorý prijal
príspevky vo výške 7,8 mld. EUR a zvýšil svoj celkový majetok na 33 mld. EUR na konci
roka 2019), je ešte obmedzenejšia. Hoci vykonávajú verejný mandát na základe
právnych predpisov EÚ, tieto agentúry sa zodpovedajú najmä svojim vlastným
členom 11, ktorí im udeľujú ročné absolutórium, a len neformálne Európskemu
parlamentu. Okrem toho najmä úrad EUIPO nahromadil veľké prebytky, keďže jeho
príjmy z poplatkov a platieb často prevyšovali jeho výdavky. K týmto aspektom sme sa
vyjadrili v stanoviskách, ktoré sme vydali v roku 2019 a ktoré sa týkali návrhov
nariadení o rozpočtových pravidlách úradov CPVO a EUIPO 12. Nie všetky jurisdikcie
fungujú rovnakým spôsobom ako EÚ (pozri ilustráciu 8). Napríklad Kongres USA je
orgán udeľujúci absolutórium pre všetky agentúry USA, ktoré sa financujú samy.

11

Rozpočtový výbor v úrade EUIPO; rada na svojom plenárnom zasadnutí pre SRB; správna
rada pre CPVO.

12

Stanovisko EDA č. 1/2019 a č. 3/2019.
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Agentúry podávajú viac správ o aspektoch výkonnosti, no ich prínos
pre politiku EÚ a európsku spoluprácu nie je jasne zmeraný
a odkomunikovaný občanom
Agentúry pravidelne poskytujú informácie o výkonnosti, ale tieto informácie nie sú
vždy relevantné

54 Zainteresované strany potrebujú kvalitatívne aj kvantitatívne informácie

o výkonnosti a dostávajú ich prostredníctvom konsolidovanej výročnej správy
o činnosti a iných dokumentov. Okrem každoročného predkladania správ poskytujú
mnohé agentúry (napr. EUIPO, ETF, EFSA) pravidelnejšie informácie v podobe
prehľadov, štvrťročných správ atď. Niektoré z nich sú len na interné použitie, no iné sa
uverejňujú.

55 Väčšina agentúr zaviedla zostavovanie rozpočtu podľa činností, čo znamená,

že prideľujú zdroje a/alebo náklady podľa činnosti, a niekoľko agentúr (EASA, ESMA,
ETF, EUIPO, eu-LISA) dosiahlo významný pokrok, pokiaľ ide o riadenie podľa činností,
čo zahŕňa pravidelné aktualizovanie hodnotiacich tabuliek, v ktorých sa kombinujú
rozpočtové informácie a informácie o výkonnosti (pozri prílohu VI). Agentúry EASA
a ESMA vypočítali celkovú sumu nákladov na služby, za ktoré účtovali poplatky,
poplatky iných agentúr sú stanovené v nariadeniach.

56 Agentúry takisto merajú výkonnosť prostredníctvom kľúčových ukazovateľov

výkonnosti (KPI). V roku 2015 vydala Komisia usmernenia týkajúce sa kľúčových
ukazovateľov výkonnosti pre riaditeľov agentúr 13. Ukazovatele, ktoré sa v praxi
používajú, sa týkajú najmä plnenia ročného pracovného programu a rozpočtu agentúry
a jej riadenia ľudských zdrojov, ale zvyčajne neumožňujú posúdiť výsledky alebo
efektívnosť a účinnosť agentúry pri plnení jej mandátu.

57 Väčšina agentúr takisto vytvorila operačné ciele a súvisiace ukazovatele a ciele

výkonnosti. Väčšina týchto ukazovateľov meria výstupy, a nie výsledky alebo vplyv.
Viaceré agentúry (EASO, EMSA, EFSA, Frontex atď.) podávajú správy o viac ako 100
ukazovateľoch, z ktorých mnohé sú veľmi podrobné a konkrétne a neposkytujú žiadne
informácie o celkovej výkonnosti. Prepojenie s politickými cieľmi často nie je jasne
stanovené ani v JPD ani v konsolidovanej výročnej správe o činnosti.

58 Viaceré operatívnejšie a/alebo podnikateľsky orientované agentúry majú

užitočnejšie ukazovatele, ktorými merajú svoj príspevok k vykonávaniu politík EÚ.

13

SWD(2015) 62 final, 13.3.2015.
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Napríklad agentúra eu-LISA má ukazovatele výsledkov pre dostupnosť a čas odozvy
svojich rozsiahlych informačných systémov. EASA je jednou z mála agentúr s jasným
ukazovateľom vplyvu: počtom úmrtí pri leteckých nehodách v EÚ. Úrad EUIPO má
ukazovatele hodnotiace včasnosť, kvalitu a prístupnosť poskytovaných služieb.

59 Porovnanie medzi jednotlivými rokmi je často zložité, keďže ukazovatele sa môžu
z roka na rok meniť a výsledky z predchádzajúcich rokov sa v konsolidovaných
výročných správach o činnosti uvádzajú len zriedkavo. V najlepšom prípade obsahuje
JPD porovnanie výstupov s vlastnými cieľmi agentúry.

60 Vzhľadom na veľkú rozmanitosť činností agentúr nie je možné porovnávať ich

výkonnosť a hlavné ukazovatele výkonnosti. Takisto je veľmi ťažké porovnávať
rozdielne agentúry podľa efektívnosti. Žiadna zo správ agentúr neobsahuje porovnanie
s podobnými vnútroštátnymi alebo medzinárodnými orgánmi.

61 V našom preskúmaní v roku 201914 sme zistili, že niektoré agentúry zbierajú

aj informácie týkajúce sa udržateľnosti, ale tieto informácie sú často nesystematické
a neúplné. Podávanie správ o udržateľnosti spočíva v meraní, zverejňovaní informácií
a zodpovedaní sa interným a externým zainteresovaným stranám ohľadom výkonnosti
organizácie pri plnení cieľa udržateľného rozvoja. Zistili sme, že správu tohto druhu
uverejňuje iba jedna agentúra, úrad EUIPO.
Informovanosť i prezentácia v médiách, pokiaľ ide o príspevok agentúr k plneniu
politík a spolupráci, sú obmedzené

62 Agentúry EÚ majú významný vplyv na tvorbu politík a rozhodovanie v oblastiach,

ktoré majú zásadný význam pre každodenný život občanov EÚ. Môžu tiež fungovať ako
priekopníci pri riešení krízových situácií alebo dlhodobých spoločenských výziev.
Okrem niekoľkých informácií o výkonnosti, ktoré vykazujú samotné agentúry, je
obmedzená aj mediálna viditeľnosť prínosu agentúr, či už pozitívna alebo negatívna.
V našej analýze dát obsahovalo len veľmi málo spravodajských článkov nejaké
kvalitatívne informácie o príspevku agentúr k politike a spolupráci EÚ alebo o ich
vplyve pri rozhodovaní v mene členských štátov, odvetví a občanov.

63 Od januára 2018 do júla 2019 boli najcitovanejšími agentúrami v správach

agentúry Europol a Frontex, ktorých názov sa objavil vo viac ako 40 % všetkých
analyzovaných článkov (ilustrácia 9). Po nich nasledovali EFSA, EASA, EMA a ECDC.

14

Preskúmanie č. 7/2019: Podávanie správ o udržateľnosti – hodnotenie inštitúcií a agentúr
EÚ.
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Týchto šiestich agentúr sa týkali dve tretiny článkov. Všetky sa zaoberajú otázkami
bezpečnosti a/alebo bezpečnostnej ochrany, ktoré priťahujú najväčšiu pozornosť
verejnosti. O niektorých agentúrach (ako napríklad EMA) sa počas tohto obdobia písalo
viac-menej stále, zatiaľ čo pokrytie ostatných agentúr v médiách bolo
koncentrovanejšie a spájané s konkrétnymi udalosťami a podujatiami (pozri
ilustráciu 3 a ilustráciu 4 v prílohe IV). Napríklad v súvislosti s nehodami lietadla
Boeing 737 MAX sa exponenciálne zvýšila mediálna publicita agentúry EASA. Zvýšený
výskyt úradu EFSA v spravodajstve zas súvisel s krízou s glyfosátom a úrad EUIPO získal
pozornosť na základe rozsudku vo veci značky Adidas.

Ilustrácia 9 – Spravodajské články zoskupené podľa agentúry alebo iného
orgánu EÚ
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Zdroj: Zostavil EDA na základe súhrnných údajov v EMM, január 2018 až júl 2019.
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64 Najväčší počet spravodajských článkov o svojich vlastných činnostiach uverejnilo

centrum ECDC, za ktorým nasledovala agentúra EMA a agentúra EMSA. Medzi úlohy
týchto troch agentúr patrí šírenie informácií o verejnom zdraví a bezpečnosti. Väčšina
ostatných agentúr sa v správach vyskytovala málokedy, a to i napriek tomu,
že súčasťou ich mandátu je zvyšovanie informovanosti o ich činnosti. Na rozdiel od
agentúr zaoberajúcich sa bezpečnosťou a ochranou hraníc (Frontex, Europol) mal úrad
EASO, ktorý podporuje členské štáty v oblasti azylu, menej odkazov v spravodajských
článkoch, ktoré zahrnul systém EMM.

Spolupráca medzi agentúrami a inými vnútroštátnymi orgánmi, orgánmi
EÚ a medzinárodnými orgánmi vo všeobecnosti funguje dobre, až
na niekoľko výnimiek
Z výsledkov prieskumu vyplýva, že niektoré agentúry musia zlepšiť spoluprácu

65 Väčšina (80 %) zainteresovaných strán, ktoré sa zúčastnili nášho prieskumu, sa

domnieva, že spolupráca medzi agentúrami a ich partnermi na vnútroštátnej úrovni,
na úrovni EÚ alebo na medzinárodnej úrovni vo všeobecnosti funguje dobre. Medzi
jednotlivými agentúrami však existujú jednoznačné rozdiely. Jedna tretina
respondentov si myslí, že významné zlepšenia sú potrebné napríklad v týchto vzťahoch
agentúr s niektorými z ich partnerov:
o

ENISA a GSA s členskými štátmi, inými agentúrami a na medzinárodnej úrovni,

o

ERA s Komisiou a členskými štátmi,

o

EMA s Komisiou,

o

EASA s členskými štátmi.

Agentúry úzko spolupracujú s partnerskými generálnymi riaditeľstvami Komisie,
ale do rokovaní o rozpočte a do revízie právnych predpisov sú zapojené
v obmedzenej miere

66 Väčšina agentúr nemá rozhodovacie právomoci (pozri rámček 10), ale niektoré

agentúry (napríklad ECDC, ECHA, EFSA, EMA a ERA) vypracúvajú vedecké stanoviská,
ktoré sú základom rozhodnutí Komisie. Menší počet agentúr (napr. ACER, CPVO, EASA,
EUIPO a v niektorých oblastiach ECHA) má právomoc prijímať rozhodnutia.
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Rámček 10
Doktrína Meroni a delegovanie právomocí na agentúry
Judikatúra vo veci Meroni 15 obmedzuje delegovanie právomocí EÚ na agentúru EÚ
na jasne vymedzené výkonné právomoci, ktoré musia byť úplne pod dohľadom
delegujúceho orgánu. Okrem toho delegovanie musí mať formu „výslovného
rozhodnutia“ a musí byť potrebné na plnenie úloh stanovených v zmluvách.
Nemôže zahŕňať „diskrečné“ právomoci v takom rozsahu, aby sa umožnilo
vykonávanie skutočnej hospodárskej politiky, ktorá by znamenala široký priestor
na voľné uváženie, čo vedie k skutočnému prenosu zodpovednosti.
Väčšina agentúr nemá diskrečné rozhodovacie právomoci. Napríklad v oblasti
zdravia posudzujú riziká agentúry (ako sú EMA a EFSA), ale riadenie rizík patrí
do právomoci Komisie, ktorá zvyčajne prijíma formálne schvaľovacie rozhodnutia.
V posledných rokoch bola objasnená doktrína Meroni, ktorá umožňuje
delegovanie niektorých presne vymedzených, súdne preskúmateľných,
regulačných alebo intervenčných právomocí. Niektoré agentúry s úlohou regulovať
jednotný trh, ako sú EASA, EUIPO a ESMA, sú splnomocnené prijímať určité
rozhodnutia na základe technických posúdení a kritérií (uvedených
v legislatívnych, delegovaných a regulačných aktoch) bez formálneho schválenia
Komisiou 16.

67 Komisia vykonáva dohľad nad činnosťami agentúr prostredníctvom svojej

prítomnosti v správnych radách, zapájania sa do programového a plánovacieho cyklu
(vydáva formálne stanoviská k návrhom SPD) a početných a pravidelnejších kontaktov
medzi partnerskými generálnymi riaditeľstvami a „ich“ agentúrami. Útvar Komisie
pre vnútorný audit (IAS) je štatutárny vnútorný audítor všetkých agentúr s výnimkou
tých, ktoré sa financujú samy 17. IAS vykonáva audit vybraných tém relevantných
pre tieto agentúry na základe individuálnych a viacročných strategických audítorských
plánov a strategických audítorských plánov založených na riziku a predkladá správy
príslušnými výkonným riaditeľom a správnym radám.

68 Zapájanie agentúr do revízie svojich zakladajúcich nariadení a iných kľúčových

právnych predpisov v oblasti ich činnosti je vo všeobecnosti obmedzené. V dôsledku

15

Veci 9/56 a 10/56, Meroni & Co, Industrie Metallurgiche v. Vysoký úrad, Zb. 1957 – 1958,
s. 133.

16

Vec C-270/12, Spojené kráľovstvo/Parlament a Rada, 2014.

17

CPVO, EUIPO a SRB.
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toho Komisia nie vždy využíva optimálnym spôsobom ich poznatky pri vypracúvaní
nových legislatívnych návrhov.

69 Partnerské generálne riaditeľstvá rokujú s GR BUDG o personálnych plánoch

a príspevkoch EÚ pred tým, ako sú zahrnuté do predbežného návrhu rozpočtu Komisie
predkladanému Parlamentu a Rade. Agentúry zvyčajne nemajú priamy kontakt s GR
BUDG a dostávajú málo informácií o tom, ako napredujú rokovania o rozpočte, čo
môže mať negatívny vplyv na ich operačné plánovanie.

70 Niektoré agentúry majú chronický nedostatok ľudských zdrojov, zatiaľ čo iné

nedokážu vyčerpať svoj rozpočet v rámci ročného programového cyklu. Napríklad
na základe politickej dohody získala agentúra Frontex od roku 2017 značné dodatočné
zdroje. Nenašli sme žiadne dôkazy o tom, ako boli stanovené dodatočné rozpočtové
a personálne potreby agentúry Frontex. V prípade EU-OSHA sme poukázali
na tendenciu opakovane prenášať značné percento rozpočtu z jedného rozpočtového
roka do ďalšieho roka 18. Upozorňujeme, že v prípade EU-OSHA je miera zrušených
rozpočtových prostriedkov zatiaľ nízka. Vysoký objem prenesených rozpočtových
prostriedkov spravidla predstavuje riziká z hľadiska správneho finančného riadenia
zdrojov.
Spolupráca s členskými štátmi má zásadný význam, nie vždy však prebieha hladko

71 Členské štáty zohrávajú aktívnu úlohu pri vykonávaní pracovných programov
väčšiny agentúr. Napríklad:
o

Frontex, EASO a eu-LISA poskytujú aktívnu podporu členským štátom, ktoré sú
hlavnými miestami vstupu pre migrantov a žiadateľov o azyl v EÚ,

o

eu-LISA prevádzkuje centrálnu zložku série rozsiahlych informačných systémov
v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktoré sú naviazané
na vnútroštátne systémy 19.

o

mnohé agentúry, ako napríklad EEA, EFSA, EMCDDA, EUIPO a EU-OSHA, úzko
spolupracujú so sieťami expertov EÚ a/alebo s národnými kontaktnými miestami,
ktoré pomáhajú plniť ich pracovné programy,

18

Výročná správa EDA o agentúrach EÚ za rok 2018, bod 3.14.8.

19

Pozri tiež osobitnú správu EDA č. 20/2019: Informačné systémy EÚ na podporu kontroly
hraníc – silný nástroj, no väčšiu pozornosť treba venovať včasným a úplným údajom.
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veľa agentúr (napr. CPVO, ECHA, (pozri rámček 11), EMA, EFSA a v menšej miere
EASA, vykonávajú svoje vedecké úlohy v spolupráci s členskými štátmi.

o

Rámček 11
Po viac ako desiatich rokoch agentúra ECHA stále pôsobí v kontexte
obmedzených právomocí
Agentúra ECHA čelí viacerým ťažkostiam pri plnení svojho mandátu na podporu
používania bezpečných chemických látok.
o

Registračný systém je založený na informáciách, ktoré predkladajú odvetvia
(pozri rámček 14).

o

Počas prvých desiatich rokoch svojej existencie (2008 – 2017) agentúra ECHA
uprednostnila registráciu pred analýzou poskytnutých údajov týkajúcich sa
deklarovaných chemických látkach. Keďže mnohé látky ešte neboli podrobne
vyhodnotené, stále nie je jasné, či sú alebo nie sú škodlivé. Strategický plán
ECHA na roky 2019 – 2023 ponúka nový a ambicióznejší prístup k identifikácii
látok, ktoré je potrebné regulovať.

o

Nedávnym rozsudkom Všeobecného súdu Súdneho dvora Európskej únie 20 sa
zrušilo rozhodnutie Komisie, ktorým sa povoľuje použitie určitej látky
na základe stanoviska vedeckých výborov ECHA, z dôvodu nedostatočnej
analýzy menej škodlivých alternatív.

o

Členské štáty majú výlučnú právomoc na presadzovanie povinnosti
spoločností registrovať chemické látky v agentúre ECHA podľa nariadenia
REACH. ECHA má len koordinačnú úlohu.

o

Ročné ciele agentúry ECHA, pokiaľ ide o stanoviská o schválení účinných látok
v biocídoch sa rok čo rok neplnia, pretože členské štáty zdržiavajú
poskytovanie hodnotiacich správ.

o

Finančný a administratívny rámec, v ktorom funguje agentúra ECHA, je
zložitejší než v prípade iných agentúr, keďže ECHA má tri samostatné
rozpočty (a plány pracovných miest) podľa troch rôznych nariadení, z ktorých
každé patrí do právomoci iného partnerského generálneho riaditeľstva. To
ďalej obmedzuje flexibilitu, ktorú má agentúra ECHA na prispôsobenie sa
výkyvom v pracovnej záťaži.

72 Pridelením zodpovedností agentúre EÚ si členské štáty ponechávajú väčšiu
kontrolu nad rozhodovaním a zároveň posilňujú európsku spoluprácu (pozri
20

Rozsudok zo 7. marca 2019 vo veci T-837/16.
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rámček 12). V mnohých oblastiach preto agentúry zohrávajú úlohu „nezáväznej“
koordinácie, pričom členským štátom ponechávajú značnú diskrečnú právomoc.

Rámček 12
Kontrola hraníc a azyl: dva rôzne príbehy21
Agentúra Frontex a úrad EASO vo veľkej miere závisia od poskytnutia ľudských
(a v prípade agentúry Frontex, technických) zdrojov členskými štátmi. Obe
agentúry majú ťažkosti so získaním týchto zdrojov, ale agentúra Frontex sa zdá
byť v tejto súvislosti relatívne úspešnejšia.
V našej osobitnej správe č. 6/2017: Reakcia EÚ na utečeneckú krízu: prístup
založený na hotspotoch sme uviedli, že úrad EASO potrebuje zamestnancov
členských štátov22 (najmä odborníkov v oblasti azylu a tlmočníkov), ako
aj zmluvných zamestnancov, aby mohol plniť svoju citlivú základnú funkciu
poskytovania podpory členským štátom. Veľkou prekážkou prevádzkovej
efektívnosti je veľmi krátke obdobie nasadenia (šesť až osem týždňov)
odborníkov členských štátov. V roku 2018 riadil úrad EASO dve veľké podporné
operácie (v Grécku a Taliansku), do ktorých sa zapojilo 478 expertov z členských
štátov a pridružených krajín a 464 zmluvných zamestnancov.
V reakcii na neočakávané zvýšenie migračných tokov v roku 2015 Komisia
predložila návrh na zmenu nariadení o úrade EASO a agentúre Frontex s cieľom
zvýšiť a lepšie koordinovať podporu poskytovanú členským štátom v prvej línii.
Legislatívny balík pre agentúru Frontex bol prijatý za menej ako jeden rok
(a druhý balík, ktorým sa ešte viac rozšírili zodpovednosti agentúry Frontex,
v roku 2019), ale stále sa nedosiahla dohoda o návrhu Komisie týkajúcom sa
zriadenia azylového orgánu EÚ.

73 V niektorých oblastiach fungujú orgány členských štátov i naďalej súbežne.

Spoločnosti sa napríklad môžu rozhodnúť, či požiadajú o ochranu ochrannej známky
alebo návrhu vnútroštátne úrady (len pre vnútroštátnu ochranu) alebo úrad EUIPO
(ochrana v rámci celej EÚ). V oblasti zdravia môžu orgány členských štátov vykonávať
svoje vlastné hodnotenia rizika v oblastiach, v ktorých pôsobia agentúry (ECDC v oblasti
prevencie a kontroly chorôb, EFSA v oblasti bezpečnosti potravín), bez povinnosti
koordinovať svoju prácu s agentúrami. Boli zavedené právne predpisy na zmiernenie
tohto rizika prostredníctvom mechanizmov výmeny informácií.

21

Pozri tiež osobitnú správu EDA č. 24/2019, Azyl, relokácia a návrat migrantov: čas
zintenzívniť aktivitu, aby sa riešili veľké rozdiely medzi cieľmi a výsledkami.

22

Článok 15 nariadenia o EASO (EÚ) č. 439/2010.
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74 Keď členské štáty vedú v Rade diskusie, ktoré sa týkajú odborných znalostí

agentúr, samotné agentúry sa spravidla nezúčastňujú, ale sú zastúpené Komisiou.
Potenciál užšej spolupráce medzi agentúrami v tej istej oblasti politiky

75 Niekoľko agentúr pôsobí v tej istej oblasti politiky. Zistili sme určité prekrývanie
mandátov a/alebo činností týchto agentúr:
o

inštitút EIGE aj agentúra FRA (aj inštitút aj agentúra sú aktívni v oblasti práv žien),

o

úrad EASO a agentúra Frontex (aj úrad aj agentúra poskytujú kultúrnych
mediátorov na podporu členských štátov, ktoré sú konfrontované s veľkým
prílevom migrantov),

o

agentúry v oblasti pôsobnosti GR EMPL (Cedefop, Eurofound, EU-OSHA a ELA).

76 V oblasti migrácie je medzi agentúrami obzvlášť úzka spolupráca. Úrad EASO,

agentúra Frontex, úrad Europol a agentúra FRA spolupracujú v hotspotoch v Taliansku
a Grécku. V oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí (SVV) prebiehajú pravidelné
stretnutia medzi deviatimi agentúrami (CEPOL, EASO, Frontex, EIGE, EMCDDA, eu-LISA,
Eurojust, Europol a FRA) a ich dvoma partnerskými generálnymi riaditeľstvami (HOME
a JUST) v rámci siete agentúr SVV. Ďalšie dve agentúry, EFCA a EMSA, spolupracujú
s agentúrou Frontex v oblasti pobrežnej stráže. GR SANTE organizuje od roku 2019
pravidelné medziagentúrne stretnutia. Ako sa stanovuje v zakladajúcich nariadeniach
EBA, EIOPA a ESMA, tieto agentúry pracujú spolu so spoločným výborom európskych
orgánov dohľadu. V iných oblastiach prebieha spolupráca skôr na ad hoc základe.

77 Spolupráca medzi agentúrami je často formalizovaná v rámci bilaterálnej

„pracovnej dohody“ alebo „memoranda o porozumení“ (pozri rámček 13). Môže byť
zabezpečená aj prítomnosťou zástupcov iných agentúr (často ako pozorovateľov)
v správnej rade. Napríklad tri európske orgány dohľadu majú zastúpenie vo svojich
správnych radách, no nie vždy sa na zasadnutiach zúčastňujú. EUIPO a CPVO sú tiež
zastúpení v príslušných radách ako pozorovatelia. Prekladateľské stredisko uzavrelo
dohodu so všetkými agentúrami EÚ, spoločnými podnikmi a inštitúciami EÚ, pričom
všetci majú možnosť byť zastúpení v správnej rade strediska.
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Rámček 13
ECHA a EFSA – podobná práca, no nedostatočná spolupráca
ECHA a EFSA sa často zaoberajú rovnakými látkami, ale medzi týmito dvoma
agentúrami existuje len malá výmena informácií. Systémy, ktoré používajú
spoločnosti na registráciu chemických látok v agentúre ECHA a na elektronické
podávanie informácií, nie sú naviazané na systémy úradu EFSA a ani k nim nie sú
pripojené.
V úrade EFSA sa postupy podávania žiadostí a požadované informácie veľmi líšia.
V každej oblasti existujú osobitné pravidlá na vypracovanie žiadostí. Úrad EFSA
vypracoval usmerňovacie dokumenty, ktoré majú pomôcť pri podávaní žiadostí,
no spolupráca s agentúrou ECHA je v tomto ohľade obmedzená.
V roku 2017 obe agentúry podpísali nové memorandum o porozumení (ktoré
nahradilo predchádzajúce memorandum z roku 2009) na podporu užšej
spolupráce medzi nimi.

78 Agentúry úzko spolupracujú aj prostredníctvom siete agentúr EÚ (EUAN), ktorá

bola zriadená s cieľom zvýšiť ich viditeľnosť a identifikovať a podporovať možné
zvýšenie efektívnosti. Jej priority sú stanovené dohodou medzi agentúrami v podobe
päťročnej stratégie a ročných pracovných programov. Jednou z dôležitých úloh siete je
zabezpečiť efektívnu komunikáciu medzi agentúrami a zainteresovanými stranami,
hlavne inštitúciami EÚ. Deväť pomocných sietí dáva podobu činnostiam a interakciám
svojich členov a umožňuje im dosiahnuť hmatateľné výsledky v prospech EÚ a jej
občanov. EUAN nemá žiadnu výkonnú právomoc, agentúry sa všetky nezúčastňujú
na všetkých podsieťach a spolupráca sa zameriava skôr na administratívne ako
na operačné záležitosti.

79 Jedna agentúra, Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT),

na odôvodnenie svojej činnosti označuje spoluprácu medzi agentúrami. Nie všetky
agentúry sú však podľa svojich zakladajúcich nariadení povinné využívať služby
strediska CdT. Zároveň nie je jasné, na aký druh služieb musia alebo môžu CdT využívať
ostatné agentúry. Jedna agentúra dokonca vypracovala svoj vlastný systém na riešenie
jazykových otázok (prekladové pamäte), zatiaľ čo iné môžu využívať súkromných
externých poskytovateľov prekladov. V našej výročnej správe o agentúrach za rok 2017
sme uviedli, že kapacita strediska sa nevyužíva naplno, že dochádza k zdvojeniu
nákladov na vývoj a prevádzku systémov a že obchodný model strediska
a pokračovanie jeho služieb by mohli byť ohrozené.
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Niektoré agentúry závisia od spolupráce s odvetvím

80 Niektoré agentúry závisia aj od spolupráce s odvetvím, ktoré majú regulovať.

Napríklad úloha agentúry ECHA spočívajúca v registrácii chemických látok sa opiera
o informácie, ktoré predložili odvetvia (pozri rámček 14). Regulačný rámec poskytuje
len obmedzené stimuly na zabezpečenie toho, aby boli informácie spoľahlivé
a pravidelne aktualizované.

Rámček 14
Zo skúsenosti agentúry ECHA vyplýva, že systém založený
na informáciách, ktoré predložili odvetvia, má nedostatky
o

Agentúra ECHA je zodpovedná za povinnú registráciu alebo autorizáciu
chemických látok v EÚ na základe informácií, ktoré predložili odvetvia 23. Po
tom, ako zamestnanci ECHA vykonajú formálne kontroly úplnosti informácií
uvedených vo vlastnom vyhlásení, spoločnosť dostane registračné číslo
REACH, ktoré jej umožní uvádzať na trh chemické látky. Toto registračné číslo
si môže ponechať aj vtedy, ak sa následne preukáže, že poskytla nesprávne
alebo neúplné informácie. Týmto opatrením sa znižuje motivácia spoločnosti
poskytovať aktualizácie alebo dodatočné informácie. Z nedávnej štúdie 24
vyplynulo, že najmenej 30 % všetkých registrácií by nemuselo byť v súlade.

o

V pracovnom dokumente útvarov Komisie o hodnotení REACH sa uvádza, že
„nedostatočný súlad spoločností s ich registračnými povinnosťami bráni
identifikácii problematických látok a následnej schopnosti orgánov chrániť
verejnosť a životné prostredie“. ECHA a Komisia prijali spoločný akčný plán
na riešenie nedostatočného súladu registračných súborov. Kontroly obsahu
sa zintenzívnia a dôraz sa presunie na analýzu látok.

23

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení,
autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

24

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V., Hintergrund und Erläuterungen zur
REACH-Registrierung: Großunternehmen verstoßen gegen das EU-Chemikalienrecht und
gefährden damit Mensch und Umwelt, 20. mája 2019.
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Úsilie agentúr o šírenie osvety na medzinárodnej úrovni je aj naďalej obmedzené

81 Podľa zmluvy nemôžu agentúry uzatvárať medzinárodné dohody, ktoré zaväzujú

EÚ (článok 218 ZFEÚ). Môžu však uzatvárať dohody o spolupráci s medzinárodnými
partnermi, keď 1) sa to výslovne uvádza v ich zakladajúcom akte, 2) dohoda
o spolupráci nevytvára záväzné povinnosti a 3) majú (de facto alebo de jure) súhlas
svojich partnerských generálnych riaditeľstiev25.

82 Vzhľadom na povahu svojich činností musia mnohé agentúry komunikovať

s medzinárodnými partnermi a ich činnosti majú medzinárodné dôsledky. Mnohé
agentúry majú tiež partnerov s podobnými úlohami v krajinách, ktoré nie sú členmi EÚ.
Komisia v spolupráci s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť vypracúva „pracovné
dohody“ s agentúrami s cieľom usporiadať svoje vzťahy s orgánmi alebo krajinami,
ktoré nie sú členmi EÚ.

83 Agentúry pôsobiace v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí (najmä Europol,

Eurojust a Frontex) sú plne začlenené do vonkajšieho rozmeru priestoru slobody,
bezpečnosti a spravodlivosti a patria medzi medzinárodne najaktívnejšie agentúry,
ktoré uzavreli súbor dohôd o spolupráci aj s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ. Ako
príklad týkajúci sa ďalších oblastí politiky významnú medzinárodnú úlohu zohrávajú
EFSA a EMA. Ich stanoviská sú zásadné z hľadiska bezpečnosti zdravia v EÚ i mimo EÚ.
Pokiaľ ide o odvetvie letectva, pravidelným aktívnym hráčom v tejto oblasti je EASA.
Nie sú však dôkazy o tom, že je úplne využitý celkový potenciál agentúr
na medzinárodnú podporu Komisie, najmä v technických otázkach a na výmenu
informácií.

25

Pozri tiež Merijn Chamon a Valerie Demedts, Constitutional limits to the EU agencies’
external relations in The External Dimension of EU Agencies and Bodies (2019).
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Závery a odporúčania
84 Dospeli sme k záveru, že agentúry zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu

pri vykonávaní politík EÚ a že zavedené podmienky podporujú ich výkonnosť.
Uznávame síce zodpovednosť zákonodarcu, domnievame sa však, že v zriaďovaní
a fungovaní agentúr neexistuje dostatočná flexibilita a že potenciál agentúr z hľadiska
spolupráce na spoločných cieľoch politiky v záujme občanov by sa mohol ešte lepšie
využiť.

85 Flexibilita, ktorú agentúry musia mať, aby mohli reagovať na meniace sa politické

potreby, sa odráža v ich životnom cykle: pri ich vzniku, vývoji a potenciálnom zrušení.
Zistili sme, že keď Komisia navrhuje zriadiť novú agentúru, nie vždy jednoznačne
zohľadňuje alternatívy, ako je možnosť, aby plánované úlohy vykonávala Komisia,
možnosť medzivládnej spolupráce alebo možnosť upraviť poslanie existujúcej agentúry
EÚ. Keď agentúra začne svoju činnosť, nie je v priebehu času dostatočne posudzovaná
jej súdržnosť vo vzťahu k ďalším agentúram a partnerským generálnym riaditeľstvám,
a to najmä tým, ktoré pôsobia v tej istej oblasti politiky, aby sa tak umožnili prípadné
úpravy (body 16 – 32).

Odporúčanie 1 – Zabezpečiť relevantnosť, súdržnosť a flexibilitu
pri zriaďovaní agentúr
Komisia by mala:
a)

zvýšiť využívanie prierezových hodnotení v súvislosti s kontrolami vhodnosti
Komisie týkajúce sa rozličných oblastí politiky. Výsledky hodnotenia by sa mali
využívať s cieľom identifikovať synergie vrátane možných fúzií a v prípade potreby
pripraviť legislatívne návrhy v závislosti od meniacich sa potrieb.

b)

vypracúvať návrhy na nové agentúry v súlade s programom lepšej právnej
regulácie, vrátane usmernení týkajúcich sa konzultácií. Komisia by mala preukázať
relevantnosť a súdržnosť navrhovaných nových orgánov vo vzťahu k existujúcim
orgánom a zohľadniť všetky výhrady výboru pre kontrolu regulácie.

Časový rámec na odporúčanie 1a): do roku 2024 s cieľom zohľadniť ho v ďalších
legislatívnych návrhoch na VFR na obdobie po roku 2027.
Časový rámec na odporúčanie 1b): v prípade všetkých nových návrhov od septembra
2020.

46

86 Flexibilný prístup znamená aj to, že agentúry dostávajú primerané zdroje v súlade

s ich meniacimi sa potrebami. Zistili sme, že agentúram chýba najmä flexibilita v oblasti
zdrojov, čiastočne preto, lebo ich plánovací cyklus je striktne prepojený s rozpočtovými
postupmi EÚ. Agentúry tradične plánujú svoje zdroje postupne na základe
predchádzajúceho roka, dokonca aj vtedy, keď si životné prostredie a politika vyžadujú
dôkladnejšie preskúmanie určitých činností (body 33 – 43).

Odporúčanie 2 – Vyčleniť zdroje agentúram pružnejším
spôsobom
Agentúry by mali:
a)

dôkladnejšie odôvodniť svoju potrebu zdrojov pred každým novým obdobím VFR
a zároveň účinne využiť svoje jednotné programové dokumenty a zohľadniť
priority, možné synergie a úspory z rozsahu.

Komisia by mala:
b)

pred každým obdobím VFR posúdiť a porovnať žiadosti o zdroje zo všetkých
agentúr a navrhnúť pridelenie zdrojov (zvýšenie, zníženie a/alebo presunutie)
agentúram tak, že sa bude sústrediť na najnaliehavejšie potreby;

c)

včas zrevidovať žiadosti agentúr o zosúladenie zdrojov s rastúcimi potrebami,
aby umožnila väčšiu flexibilitu v rozpočtovom plánovaní.

Termín: do roka 2024.

87 Agentúry EÚ zohrávajú dôležitú úlohu pri spájaní rozličných záujmov členských

štátov s cieľom dosiahnuť spoločné politické riešenia pre EÚ. Veľkosť ich správnych rád
a nezrovnalosti v pochopení úlohy členov správnej rady však môžu prekaziť efektívne
rozhodovanie (body 45 – 49).

88 Informácie o výkonnosti agentúr spravidla neboli v dostatočnej miere prepojené
s ich prínosom k vykonávaniu politiky, čo komplikovalo vyvodzovanie zodpovednosti
voči subjektom s rozhodovacou právomocou. Nové rámcové nariadenie
o rozpočtových pravidlách toto prepojenie zavádza, ale jeho vplyv sa ešte nedá zistiť
(body 50 – 53). Celkovo občania dostávajú málo informácií o prospechu činnosti
agentúr (body 54 – 64).
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Odporúčanie 3 – Zlepšiť riadenie a podávanie správ
o výkonnosti
Agentúry by mali:
a)

zlepšiť spôsob, akým podávajú správy o výkonnosti, a to konkrétne tým, že v praxi
jasnejšie prepoja svoju výkonnosť a svoje príspevky k plneniu politík EÚ.

Komisia by mala:
b) monitorovať vykonávanie zrevidovaných usmernení Komisie (C (2020)2297)
týkajúcich sa informácií o výkonnosti, ktoré majú poskytnúť agentúry na účely
vonkajšej kontroly zo strany Európskeho parlamentu, Rady a občanov EÚ, tak,
aby sa zdôraznili príspevky k plneniu politík EÚ a nie informácie o výstupoch
a činnostiach;
c)

navrhnúť zákonodarcovi, aby preskúmal veľkosť správnych rád, ak je to potrebné,
na zlepšenie efektívnosti rozhodovacieho procesu.

Časový rámec pre odporúčanie 3a) a b): od roku 2021.
Časový rámec pre odporúčanie 3c): od septembra 2020 pri nových návrhoch.

89 Agentúry EÚ majú funkciu siete na výmenu odborných znalostí a budovanie

spolupráce s národnými, európskymi a medzinárodnými partnermi. Agentúry však
zatiaľ nepreskúmali všetky možnosti na dosiahnutie synergií a úspor z rozsahu,
keď majú podobné činnosti (body 76 – 80). Okrem toho agentúry závisia od potrebnej
podpory od členských štátov (body 72 – 75). Okrem toho niektoré agentúry pôsobia
v oblastiach politiky so silným medzinárodným rozmerom, no niekedy nedostávajú od
Komisie dostatočnú podporu, aby si mohli pružnejšie vymieňať odborné poznatky
s partnermi z krajín mimo EÚ (body 81 – 83).
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Odporúčanie 4 – Posilniť úlohu agentúr ako stredísk na výmenu
odborných znalostí a vytvárania sietí
Agentúry by mali:
a)

užšie spolupracovať medzi sebou, aby identifikovali osvedčené postupy týkajúce
sa výkonnosti, synergií a úspor z rozsahu, najmä v spoločných oblastiach politiky.

Komisia by mala:
b)

monitorovať, že členské štáty plnia svoje právne a politické záväzky poskytovať
agentúram EÚ potrebné informácie, odborníkov a podporu potrebnú
na vykonávanie rozhodnutí agentúr a vykonávanie politík, a ak takéto záväzky nie
sú dostatočne kryté právnym rámcom, navrhnúť zákonodarcovi, aby jasne
vymedzil povinnosti členských štátov;

c)

zabezpečiť, aby sa konzistentne využívala technická expertíza a ďalší potenciál
agentúr na podporu prípravy a vykonávania politík aj na medzinárodnej úrovni
a s partnermi mimo EÚ.

Časový rámec: od roku 2021.

Túto správu prijala komora IV, ktorej predsedá Alex BRENNINKMEIJER, člen Dvora
audítorov, v Luxemburgu dňa 28. júla 2020.
Za Európsky dvor audítorov

Klaus-Heiner LEHNE
predseda
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Prílohy
Príloha I – Zoznam agentúr a iných orgánov EÚ spomenutých
v tejto správe
Akronym

Úplný názov

Sídlo

ACER

Agentúra Európskej únie pre spoluprácu
regulačných orgánov v oblasti energetiky

Ľubľana, Slovinsko

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

CPVO

Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín

Angers, Francúzsko

EASA

Európska agentúra pre bezpečnosť
letectva

Kolín, Nemecko

EASO

Európsky podporný úrad pre azyl

Valletta, Malta

EBA

Európsky orgán pre bankovníctvo

Paríž, Francúzsko

ECDC

Európske centrum pre prevenciu
a kontrolu chorôb

Štokholm, Švédsko

EEA

Európska environmentálna agentúra

Kodaň, Dánsko

EFCA

Európska agentúra pre kontrolu rybárstva

Vigo, Španielsko

EFSA

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

Parma, Taliansko

ECHA

Európska chemická agentúra

Helsinki, Fínsko

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

ELA

Európsky orgán práce

Bratislava, Slovensko

EMA

Európska agentúra pre lieky

Amsterdam,
Holandsko

EMCDDA

Európske monitorovacie centrum
pre drogy a drogovú závislosť

Lisabon, Portugalsko

EMSA

Európska námorná bezpečnostná
agentúra

Lisabon, Portugalsko
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ENISA

Agentúra Európskej únie pre kybernetickú
bezpečnosť

Atény a Heraklion,
Grécko

EPPO

Európska prokuratúra

Luxembursko

ERA

Železničná agentúra Európskej únie

Valenciennes,
Francúzsko

ESA

Zásobovacia agentúra Euratomu

Luxemburg,
Luxembursko

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

eu-LISA

Agentúra Európskej únie na prevádzkové
riadenie rozsiahlych informačných
systémov v priestore slobody, bezpečnosti
a spravodlivosti

Tallinn, Estónsko,
Štrasburg, Francúzsko
a St. Johann im
Pongau, Rakúsko

EU-OSHA

Európska agentúra pre bezpečnosť
a ochranu zdravia pri práci

Bilbao, Španielsko

Eurofound

Európska nadácia pre zlepšovanie
životných a pracovných podmienok

Dublin, Írsko

Eurojust

Európska jednotka pre justičnú
spoluprácu

Haag, Holandsko

Europol

Agentúra Európskej únie pre spoluprácu
v oblasti presadzovania práva

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

SRB

Jednotná rada pre riešenie krízových
situácií

Brusel, Belgicko

Úrad BEREC

Agentúra na podporu orgánu európskych
regulátorov pre elektronické komunikácie

Riga, Lotyšsko
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Príloha II – Zoznam partnerských generálnych riaditeľstiev
Komisie pre agentúry a iné orgány EÚ
GR

Úplný názov

Agentúry

CNECT

Komunikačné siete, obsah
a technológie

Úrad BEREC, ENISA

DEFIS

Obranný priemysel a vesmír

GSA (od 1. januára 2020)

GR pre preklad Preklad

CdT

EAC

Vzdelávanie, mládež, šport
a kultúra

EIT

EMPL

Zamestnanosť, sociálne
záležitosti a začlenenie

Cedefop, ELA, ETF, EU-OHSA,
Eurofound

ENER

Energetika

ACER

ENV

Životné prostredie

EEA, ECHA

FISMA

Finančná stabilita, finančné
trhy a únia kapitálových trhov

EBA, EIOPA, ESMA, SRB

GROW

Vnútorný trh, priemysel,
podnikanie a MSP

ECHA, EUIPO, GSA
(do 31. decembra 2019)

HOME

Migrácia a vnútorné
záležitosti

CEPOL, EASO, Frontex, EMCDDA,
eu-LISA, Europol

JUST

Spravodlivosť a spotrebitelia

EIGE, EPPO, Eurojust, FRA

MARE

Námorné záležitosti
a rybárstvo

EFCA

MOVE

Mobilita a doprava

EASA, EMSA, ERA

SANTE

Zdravie a bezpečnosť
potravín

CPVO, ECDC, EFSA, EMA, ECHA
(len biocídy)
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Príloha III – Kľúčové údaje a výsledky prieskumu
zainteresovaných strán
Požiadali sme 34 agentúr, aby nám poskytli zoznam zainteresovaných strán
a uskutočnili sme reprezentatívny výber vrátane hlavných kategórií zainteresovaných
strán (vnútroštátne verejné orgány, odvetvie, inštitúcie EÚ, mimovládne organizácie,
akademickí pracovníci atď.). Vyzvali sme 2 500 zainteresovaných strán, aby sa zúčastnili
na prieskume, a dostali sme zhruba 1 000 odpovedí (miera odpovedí bola 40 %).
Takmer polovicu respondentov tvorili členovia správnej rady.

Tabuľka 1 – Celkové výsledky prieskumu zainteresovaných strán
Kladné

Negatívn
e

Veľmi
negatívn
e

Nemám
názor

25 %

51 %

8%

1%

14 %

2. Agentúra účinne zapája
zainteresované strany
a expertov

30 %

59 %

6%

1%

4%

3. Opatrenia týkajúce sa
zodpovednosti sú vhodné
na daný účel

20 %

56 %

4%

0%

19 %

4. Agentúra má dostatok
ľudských zdrojov

10 %

37 %

32 %

8%

13 %

5. Agentúra má dostatok
finančných zdrojov (rozpočet)

11 %

33 %

32 %

8%

16 %

6. Agentúra ma ciele SMART

38 %

42 %

7%

0%

12 %

7. Agentúra primerane
podáva správy o svojej
výkonnosti

53 %

36 %

5%

1%

5%

8. Požiadavky na hodnotenie
sú primerané

36 %

40 %

6%

1%

17 %

9. Spolupráca s Komisiou

29 %

41 %

11 %

0%

19 %

10. Spolupráca s inými
agentúrami

28 %

36 %

11 %

1%

24 %

11. Spolupráca s členskými
štátmi / vnútroštátnymi
orgánmi

34 %

40 %

14 %

0%

12 %

Veľmi
kladné
1. Zloženie správnej rady je
primerané
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12. Spolupráca s orgánmi
mimo EÚ

28 %

29 %

8%

2%

33 %

13. Nariadenie o zriadení
agentúry je vhodné na daný
účel

23 %

48 %

17 %

2%

12 %

14. Agentúra splnila svoje
operačné ciele / splnila svoje
poslanie

24 %

52 %

18 %

1%

4%

Zdroj: EDA; veľkosť vzorky = 1 000 odpovedí od zainteresovaných strán z 34 agentúr a iných orgánov.

Účasť na prieskume
Počet odpovedí za agentúru
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1

1

40
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6

4
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42

46 46

10

6

3

2

2

3

5

5

2

3

4

4

1

1

3

0

EFCA

7

Europol

3

EASA

0

EMSA

50

1

3 2
1 0
35 36 33 34
34
5 0
32 29
31 33
1 1 1
26 26 29 27 25 24 27 27
22 25 24 21 20 20 19
14 16 14 14 13

Úplná odpoveď

Úrad BEREC

EIT

CdT

SRB

Frontex

Eurojust

ECDC

ENISA

EEA

EFSA

EMCDDA

EASO

CEPOL

eu-LISA

ACER

EUIPO

ESMA

ETF

CPVO

ERA

EIGE

GSA

Cedefop

EMA

ECHA

EBA

Eurofound

EIOPA

FRA

EU-OSHA

0

Čiastočná odpoveď

Miera odpovedí na prieskum podľa agentúry
80,0 %
70,0 %
60,0 %
50,0 %
40,0 %
30,0 %
20,0 %
10,0 %
EU-OSHA
SRB
EEA
Eurofound
Frontex
ESMA
CPVO
EIOPA
EIGE
FRA
EFCA
Europol
EBA
GSA
ETF
EMA
EMCDDA
Cedefop
EASA
ERA
CEPOL
ENISA
Úrad BEREC
EASO
ACER
EUIPO
EMSA
Eurojust
EFSA
CdT
ECDC
ECHA
eu-LISA
EIT

0,0 %

Úplná odpoveď

Čiastočná odpoveď

CPVO
Eurofound
ECDC
EMCDDA
EMSA
EFSA
EEA
FRA
EUIPO
ETF
EU-OSHA
Úrad BEREC
Cedefop
EIGE
SRB
Eurojust
CdT
Spolu
EBA
EMA
eu-LISA
EFCA
EIOPA
ESMA
Europol
EASA
ERA
CEPOL
GSA
ECHA
EIT
ACER
ENISA
EASO
Frontex

SRB
EUIPO
EFCA
ETF
Frontex
Úrad BEREC
EMSA
EMCDDA
EIOPA
Cedefop
ECDC
ECHA
Eurofound
CPVO
CdT
EU-OSHA
Eurojust
Europol
ERA
FRA
EIGE
ESMA
EMA
EASA
eu-LISA
EBA
EIT
CEPOL
EEA
EASO
GSA
EFSA
ACER
ENISA
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Najrelevantnejšie výsledky prieskumu
Má agentúra dostatok ľudských zdrojov?

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0%

Rozhodne súhlasím

Úplne
Súhlasím

Do veľkej miery
Nesúhlasím

Do určitej miery
Rozhodne nesúhlasím

Nie

Žiadne stanovisko

Splnila agentúra svoje ciele?

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0%

Žiadne stanovisko
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Spolupráca medzi členskými štátmi a vnútroštátnymi orgánmi
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

ERA

Funguje veľmi dobre

Spravidla funguje dobre, ale sú potrebné menšie zlepšenia

Funguje od určitej miery, ale sú potrebné významné zlepšenia

Nefunguje

ENISA

EASA

SRB

EMA

EBA

EIGE

ACER

EIT

FRA

EIOPA

Frontex

ETF

CdT

EFSA

ESMA

Spolu

CEPOL

GSA

Úrad BEREC

Eurojust

EASO

Eurofound

ECHA

EU-OSHA

EFCA

Cedefop

ECDC

EMCDDA

EMSA

Europol

CPVO

EUIPO

EEA

eu-LISA

0%

Žiadne stanovisko

Zdroj: EDA; veľkosť vzorky v prieskume zainteresovaných strán = 1 000 odpovedí od zainteresovaných
strán z 35 agentúr a iných orgánov.

Spolupráca s Komisiou
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

Funguje veľmi dobre

Spravidla funguje dobre, ale sú potrebné menšie zlepšenia

Funguje od určitej miery, ale sú potrebné významné zlepšenia

Nefunguje

Žiadne stanovisko

GSA

EMA

ACER

ERA

EASO

ECDC

EIGE

Eurojust

EIT

EASA

EBA

ENISA

CEPOL

Cedefop

Europol

EIOPA

ETF

CdT

EFCA

ESMA

Frontex

EEA

SRB

FRA

eu-LISA

EFSA

ECHA

EUIPO

EU-OSHA

CPVO

Eurofound

EMSA

EMCDDA

Úrad BEREC

0%
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Príloha IV – Rozdelenie spravodajských článkov na základe
analýzy veľkých dát
Európsky mediálny monitor (EMM) je plne automatický systém prevádzkovaný
Spoločným výskumným centrom (JRC) Európskej komisie, ktorý analyzuje verejne
dostupné online médiá. Zbiera a zhromažďuje približne 300 000 spravodajských
článkov za deň z vybraných spravodajských portálov na celom svete, a to až v 70
jazykoch. V spolupráci so Spoločným výskumným centrom sme podrobnejšie
analyzovali údaje zhromaždené v systéme EMM 26, aby sme získali informácie
o frekvencii, geografickom rozdelení a časovom rozdelení spravodajských článkov
týkajúcich sa všetkých agentúr, ako aj o sieti vzťahov medzi agentúrami a inými
subjektmi EÚ a vnútroštátnymi subjektmi. Dvor audítorov po prvýkrát uplatnil techniky
veľkých dát s cieľom analyzovať neštruktúrované vonkajšie údaje mimo úradných
dokumentov a databáz EÚ a využiť ich ako doplňujúce dôkazy pri audite výkonnosti.

26

Podrobnejší opis služby Európsky mediálny monitor (EMM) sa nachádza na adrese:
https://ec.europa.eu/jrc/en/scientific-tool/europe-media-monitor-newsbrief.
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Ilustrácia 1 – Geografické rozdelenie spravodajských článkov
MIMO_EÚ
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Zdroj: Zostavil EDA na základe súhrnných údajov v EMM, január 2018 až júl 2019.
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Ilustrácia 2 – 20 najpoužívanejších jazykov v spravodajských článkoch
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sk
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tr
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Zdroj: Zostavil EDA na základe súhrnných údajov v EMM, január 2018 až júl 2019.

Ilustrácia 3 – Týždenné rozdelenie spravodajských článkov týkajúcich sa
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Zdroj: Zostavil EDA na základe súhrnných údajov v EMM, január 2018 až júl 2019.
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Ilustrácia 4 – Týždenné rozdelenie spravodajských článkov týkajúcich sa
EASA
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Zdroj: Zostavil EDA na základe súhrnných údajov v EMM, január 2018 až júl 2019.
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Príloha V – Regulačný rámec pre federálne agentúry
v Spojených štátoch a Austrálii
Spojené štáty americké
o

Spoločné nariadenie pre všetky agentúry: Existuje 1) rámcové nariadenie:
Government Performance and Results Act (zákon o výkonnosti a výsledkoch vlády
– GPRA) z roku 1993 a posledný zákon o modernizácii GPRA z roku 2010 a 2) ročná
aktualizácia najneskôr v júni: obežník č. A-11 s názvom Preparation, Submission
and Execution of the Budget (príprava, predloženie a plnenie rozpočtu). Časť 6.
Federal Performance Framework: Strategic Planning, Annual Performance Plans
and Reports (Federálny výkonnostný rámec: Strategické plánovanie, ročné plány
výkonnosti a správy).

o

Agentúry musia podávať správy o troch rôznych cieľoch: 1) prioritné ciele
agentúry, ktoré sú dlhodobé a ktoré si vyžadujú medziagentúrnu koordináciu, 2)
prioritné ciele agentúry, čo znamená dosiahnutie 4 alebo 5 cieľov v nasledujúcich
dvoch rokoch, a 3) strategické ciele, t. j. dlhodobé ciele, výsledky a vplyvy.

o

Tri typy dokumentov podľa GPRA: 1) päťročné strategické plány, ktoré musia
obsahovať vyhlásenie o poslaní agentúry, ako aj dlhodobé ciele zamerané
na výsledky, 2) ročné plány výkonnosti, v ktorých sa stanovujú ciele výkonnosti
na daný rozpočtový rok, a opis toho, ako sa tieto ciele majú splniť a ako ich možno
overiť, a 3) výročné správy o výkonnosti, ktoré preskúmavajú úspech agentúry
alebo jej zlyhanie z hľadiska plnenia stanovených cieľov výkonnosti (výsledky sa
uvádzajú podľa programu).

o

Pokiaľ ide o informácie o výkonnosti, postup udeľovania absolutória zo strany
kongresu sa zakladá na: 1) výročnej správe vládneho kontrolného úradu
(Government Accountability Office), 2) výročnej správe, ktorú predložil Úrad
pre riadenie a rozpočet (OMB) 27 senátu, snemovni reprezentantov a štátnemu
kontrolnému úradu. V tejto správe sa určí, či programy alebo činnosti agentúr
spĺňajú výkonnostné ciele a identifikujú sa nesplnené ciele (akčný plán je potom
zameraný na nápravu odchýlok), a 3) konsolidácii ročného plánu výkonnosti
a výročnej správy o výkonnosti zo strany agentúry v rámci Congressional Budget
Justification (postupu odôvodňovania rozpočtu pred Kongresom).

27

Úrad pre riadenie a rozpočet (OMB) je organizačný útvar výkonného úradu prezidenta
Spojených štátov, ktorý spravuje federálny rozpočet Spojených štátov a dohliada na činnosť
federálnych agentúr.
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Austrália
o

Spoločné nariadenie pre všetky agentúry: Public Governance, Performance and
Accountability Act z roku 2013 (zákon o správe verejných vecí, výkonnosti
a zodpovednosti), kapitola 2 o subjektoch Commonwealth a Commonwealth, časť
2 – 3 o plánovaní, výkonnosti a zodpovednosti, oddiel 3 o výkonnosti subjektov
Commonwealth.

o

Vysvetliť a oznámiť rozdiely v plnení cieľov: Zodpovedný orgán musí: 1) viesť
záznamy, na základe ktorých je možné riadne zaznamenať a vysvetliť výkonnosť
subjektu, pokiaľ ide o plnenie jeho cieľov, 2) merať a hodnotiť výkonnosť
subjektu, 3) pripraviť ročné výkazy výkonnosti subjektu, hneď ako je to možné,
po skončení každého obdobia vykazovania, ktoré je vymedzené pre subjekt a 4)
zahrnúť ročné výkazy výkonnosti do výročnej správy, ktorá sa predkladá
v parlamente.

o

Audit výkazov výkonnosti: Generálny audítor má možnosť preskúmať ročné
výkazy o výkonnosti subjektu a podávať o nich správy. Správa sa musí predložiť
parlamentu na prerokovanie.
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Príloha VI — Zostavovanie rozpočtu / stanovovanie nákladov /
riadenie podľa činností
Zostavovanie rozpočtu podľa činností (ABB) znamená „organizovanie rozpočtových
prostriedkov a zdrojov podľa účelu, aby mohli ľudia vidieť, ktoré politiky sa vykonávajú,
a v rámci nich, aké činnosti tvoria tieto politiky, koľko peňazí sa vynakladá na každú
z nich a koľko ľudí na nich pracuje“ (Európska komisia, glosár k rozpočtu EÚ).
Metóda stanovovania nákladov podľa činností (ABC) ako úplná metóda výpočtu
nákladov zahŕňa vymedzenie nákladov, metódu rozdelenia nákladov a prideľovanie
na rôzne činnosti. ABC je metodika výpočtu nákladov, pomocou ktorej sa identifikujú
činnosti v organizácii a k nákladom na každú činnosť sa priraďujú zdroje pre všetky
produkty a služby podľa skutočnej spotreby.
Systém ABC zahŕňa výpočet celkových nákladov nielen podľa činnosti, ale aj podľa
„konkrétnej služby“. Agentúry, ktoré sa čiastočne alebo v plnej miere financujú samy,
účtujú svojim klientom poplatky na úhradu nákladov na rôzne poskytované služby.
ABB je rozpočtový prvok a ABC je ekonomický prvok širšej koncepcie riadenia podľa
činností (ABM), ktoré sa týka najmä prevádzkových činností. ABM by malo agentúram
poskytovať nástroje na plánovanie, monitorovanie, podávanie správ a hodnotenie ich
činností. V tejto súvislosti je potrebné vymedziť ciele, ukazovatele, vstupy (z hľadiska
ľudských a finančných zdrojov) a kľúčové opatrenia, a to ex ante, aby sa stanovil
spôsob, akým sa majú dosiahnuť plánované výsledky, ako možno merať pokrok
pri dosahovaní týchto plánovaných výsledkov a aké zdroje sú potrebné na dosiahnutie
týchto výsledkov (Európska komisia, Analytický prehľad č. 21).
Okrem cieľov, činností, rozpočtových ukazovateľov a ukazovateľov výstupov
implementácia systému ABM závisí od: a) jasnej zhody medzi cieľmi, činnosťami
a ukazovateľmi, b) definície výsledkov a ukazovateľov vplyvu a c) nepretržitého
monitorovania jeho skutočných hodnôt za rozhodovací proces.
Podľa „spoločného prístupu“ musia agentúry systematicky uplatňovať systémy ABB
a ABM na plánovanie, monitorovanie a hodnotenie činností (pozri bod 40).
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Príloha VII – Zoznam osobitných správ EDA uverejnených počas
obdobia 2017 – 2019 v súvislosti s agentúrami a inými orgánmi
Osobitná
správa č.

Názov

Agentúry a iné
orgány

1/2017

Na vykonávanie sústavy Natura 2000 s plným využitím jej potenciálu
je potrebné väčšie úsilie

EEA

5/2017

Nezamestnanosť mladých ľudí – majú na ňu politiky EÚ vplyv?

Eurofound

6/2017

Reakcia EÚ na utečeneckú krízu: prístup založený na hotspotoch

EASO, Europol,
Frontex a FRA

8/2017

Kontroly rybárstva EÚ: je potrebné väčšie úsilie

EFCA

9/2017

Podpora EÚ na boj proti obchodovaniu s ľuďmi v južnej
a juhovýchodnej Ázii

Europol a Frontex

12/2017

Vykonávanie smernice o pitnej vode: zvýšenie kvality vody
a zlepšenie prístupu k nej v Bulharsku, Maďarsku a Rumunsku,
investičné potreby však stále zostávajú značné

EEA

13/2017

Jednotný Európsky systém riadenia železničnej dopravy: bude táto
politická voľba niekedy uskutočnená?

ERA, INEA

18/2017

Jednotné európske nebo: zmena kultúry, nebo však nie je jednotné

EASA

23/2017

Jednotná rada pre riešenie krízových situácií: náročná práca
súvisiaca s bankovou úniou už začala, ale zostáva ešte prejsť dlhú
cestu

SRB

34/2017

Boj proti plytvaniu potravinami: príležitosť pre EÚ zlepšiť efektívnosť
využívania zdrojov v potravinovom dodávateľskom reťazci

EEA

1/2018

Spoločná pomoc na podporu projektov v európskych regiónoch
(JASPERS) – čas na lepšie zacielenie

EMSA, Eurofound,
EASA

2/2018

Prevádzková efektívnosť ECB pri krízovom riadení bánk

SRB, EBA a ESMA

5/2018

Energia z obnoviteľných zdrojov pre udržateľný rozvoj vidieka:
významný potenciál synergií, avšak zväčša nezrealizovaný

EEA

13/2018

Riešenie radikalizácie, ktorá vedie k terorizmu: Komisia reagovala
na potreby členských štátov, no v koordinácii a hodnotení sa vyskytli
určité nedostatky

Eurojust, Europol

16/2018

Preskúmanie ex post týkajúce sa právnych predpisov EÚ: dobre
zriadený, no neúplný systém

EEA, EMA

19/2018

Európska vysokorýchlostná železničná sieť: namiesto reality len
izolované úseky

EEA, ERA a INEA

23/2018

Znečisťovanie ovzdušia: naše zdravie stále nemá dostatočnú
ochranu

EEA

24/2018

Demonštrácia zachytávania a ukladania oxidu uhličitého
a inovačných obnoviteľných zdrojov energie v komerčnom rozsahu
v EÚ: k zamýšľanému pokroku za uplynulé desaťročie nedošlo

EEA
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25/2018

Smernica o povodniach: dosiahol sa pokrok pri posudzovaní rizík, je
však potrebné zlepšiť plánovanie a vykonávanie

EEA

28/2018

Väčšina opatrení zameraných na zjednodušenie zavedených
do programu Horizont 2020 uľahčila život príjemcom, stále však
existujú príležitosti na zlepšenia

REA, EASME, EIT

29/2018

EIOPA významne prispel k dohľadu a stabilite v oblasti poisťovníctva,
stále však pretrvávajú veľké výzvy

EIOPA, EBA, ESMA

33/2018

Boj proti dezertifikácii v EÚ: zvládnutie rastúcej hrozby si vyžaduje
viac opatrení

EEA

35/2018

Transparentnosť finančných prostriedkov EÚ implementovaných
prostredníctvom MVO: je potrebné väčšie úsilie

EACEA, EASME,
ERCEA, REA

1/2019

Boj proti podvodom súvisiacim s výdavkami EÚ: potrebné opatrenia

EPPO

2/2019

Chemické nebezpečenstvá v našich potravinách: politika EÚ v oblasti
bezpečnosti potravín nás chráni, čelí však výzvam

EFSA a EMA

10/2019

Stresové testy bánk v rámci celej EÚ: poskytujú nevídané množstvo
informácií o bankách, je však potrebná väčšia koordinácia
a zameranie na riziká

EBA

11/2019

Právne predpisy EÚ týkajúce sa modernizácie manažmentu letovej
prevádzky priniesli hodnotu, no financovanie bolo z veľkej časti
neodôvodnené

Eurocontrol a INEA

19/2019

INEA: prínosy boli zrealizované, no treba ešte vyriešiť nedostatky
v súvislosti s NPE

INEA

20/2019

Informačné systémy EÚ na podporu kontroly hraníc – silný nástroj,
no väčšiu pozornosť treba venovať včasným a úplným údajom

Frontex, CEPOL
a eu-LISA

24/2019

Azyl, relokácia a návrat migrantov: čas zintenzívniť aktivitu, aby sa
riešili veľké rozdiely medzi cieľmi a výsledkami

EASO, Europol,
Frontex

Zdroj: EDA.
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Príloha VIII – Skladba rozpočtu agentúr a iných orgánov EÚ
(2018)
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Akronymy a skratky
ABB: Zostavovanie rozpočtu podľa činností
ABC: Stanovovanie nákladov podľa činností
ABM: Riadenie podľa činností
AMIF: Fond pre azyl, migráciu a integráciu
AWP: Ročný pracovný program
CAAR: Konsolidovaná výročná správa o činnosti
CONT: Výbor pre kontrolu rozpočtu (Európsky parlament)
DGT: Generálne riaditeľstvo pre preklad
EMM: Európsky mediálny monitor (Europe Media Monitor)
ETIAS: Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia
GR CNECT: Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie
GR DEFIS: Generálne riaditeľstvo pre obranný priemysel a vesmír
GR EAC: Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru
GR EMPL: Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
GR ENER: Generálne riaditeľstvo pre energetiku
GR ENV: Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie
GR FISMA: Generálne riaditeľstvo pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu
kapitálových trhov
GR GROW: Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP
GR HOME: Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti
GR JUST: Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť a spotrebiteľov
GR MARE: Generálne riaditeľstvo pre námorné záležitostI a rybárstvo
GR MOVE: Generálne riaditeľstvo pre mobilitu a dopravu
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GR SANTE: Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín
JPD: Jednotný programový dokument
JRC: Spoločné výskumné centrum Európskej komisie
KPI: Kľúčový ukazovateľ výkonnosti
MSP: malé a stredné podniky
REFIT: Program regulačnej vhodnosti a efektívnosti
REMIT: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 o integrite
a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou
RSB: Výbor pre kontrolu regulácie
SIS: Schengenský informačný systém
SVV: Spravodlivosť a vnútorné veci
VFR: Viacročný finančný rámec
ZFEÚ: Zmluva o fungovaní Európskej únie
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Glosár
Centrum odborných znalostí a vytvárania sietí: termín, ktorý používame na opísanie
úlohy, ktorú zohráva decentralizovaná agentúra v danej oblasti politiky.
Decentralizovaná agentúra môže totiž pôsobiť ako centrum na podporu spoločného
využívania odborných znalostí, ako aj spájať záujmy členských štátov s cieľom
dosiahnuť spoločné politické riešenia a posilniť spoluprácu s ostatnými európskymi
a medzinárodnými partnermi.
Dohoda o delegovaní: dohoda, ktorou sa vymedzujú činnosti, ktorými Komisia
poveruje agentúry a ktoré sa týkajú vykonávania politiky, vzťahov medzi Komisiou
a agentúrami, ako aj pravidiel, ktoré je potrebné dodržiavať.
Dohoda o úrovni poskytovaných služieb: dohoda medzi koncovým užívateľom
a poskytovateľom služby.
Doložka o preskúmaní: právne ustanovenie, ktoré stanovuje okolnosti, za ktorých by
sa úlohy agentúry mali preskúmať a upraviť.
Doložka o ukončení platnosti: právne ustanovenie, ktoré stanovuje okolnosti,
za ktorých môžu byť úlohy agentúry ukončené.
Hodnotenie: posúdenie založené na dôkazoch, v ktorom sa hodnotí, do akej miery bola
existujúca intervencia 1) účinná, 2) efektívna, 3) relevantná z hľadiska potrieb, 4)
vnútorne súdržná a v súlade s inou intervenciou EÚ a 5) do akej miery zabezpečila
pridanú hodnotu EÚ.
Jednotný programový dokument: štandardný dokument vypracovaný všetkými
decentralizovanými agentúrami a preskúmaný Komisiou, ktorý obsahuje rozpočtový,
ako aj prevádzkový plán pre agentúru, a preto predstavuje usmernenie pre prácu
agentúry a jej pridelenie zdrojov.
Postup udelenia absolutória: rozhodnutie Európskeho parlamentu, ktorým sa Komisia
zbavuje zodpovednosti za spravovanie daného rozpočtu a jeho uzavretie na základe
odporúčania Rady a výročnej správy Európskeho dvora audítorov.
Posúdenie vplyvu: posúdenie, v ktorom sa analyzuje, či existuje potreba opatrení EÚ
a aké by boli možné vplyvy dostupných riešení.

69
Prierezové hodnotenie: hodnotenie výkonnosti viacerých agentúr a zodpovedajúcich
generálnych riaditeľstiev pôsobiacich v rovnakej oblasti politiky so vzájomne
podpornými opatreniami. Cieľom je identifikovať potenciálne synergie a úspory
z rozsahu a prekonať riziká, ako je prekrývanie, fragmentácia politík, neprimeranosť
a zmena poslania.
Relevantnosť: úlohy agentúry sú vhodné na dosiahnutie politických cieľov.
Sieť agentúr EÚ: sieť decentralizovaných agentúr zriadených inštitúciami EÚ
a členskými štátmi na vykonávanie osobitných právnych, technických alebo vedeckých
úloh.
Spoločný prístup: súbor hlavných zásad, ktoré EÚ prijala v roku 2012 s cieľom
dosiahnuť, aby boli decentralizované agentúry koherentnejšie, účinnejšie
a zodpovednejšie.
Správna rada: riadiaci orgán, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou decentralizovanej
agentúry. Má úlohu dohľadu so všeobecnou zodpovednosťou za rozpočtové
a plánovacie otázky, vymenovanie výkonného riaditeľa a monitorovanie výkonnosti
agentúry.
Súdržnosť: úlohy agentúry sú logicky v súlade s úlohami iných agentúr a služieb EÚ,
a preto má zmysel, že sú súčasťou zjednotenej a funkčnej správy EÚ, ktorá slúži jasne
identifikovateľným politickým cieľom.
Viacročný finančný rámec (VFR): dlhodobý rozpočet EÚ na sedem rokov. Súčasný VFR
sa vzťahuje na obdobie 2014 – 2020. Stanovujú sa v ňom obmedzenia, pokiaľ ide o to,
koľko prostriedkov EÚ vynaloží v rôznych oblastiach činnosti. EÚ ho využíva na podporu
svojich politických priorít a na zabezpečenie toho, aby plnila svoje záväzky voči svojim
občanom.
Výkonná rada: riadiaca skupina v decentralizovanej agentúre, ktorá dohliada
na prípravu a vykonávanie rozhodnutí správnej rady.
Zákonodarca: Európsky parlament a Rada.

Odpovede

Odpovede Európskej komisie

KONEČNÉ ODPOVEDE EURÓPSKEJ KOMISIE NA OSOBITNÚ SPRÁVU EURÓPSKEHO
DVORA AUDÍTOROV
„BUDÚCNOSŤ AGENTÚR EÚ – POTENCIÁL NA VÄČŠIU FLEXIBILITU
A SPOLUPRÁCU“

ZHRNUTIE
Spoločná odpoveď Komisie na body I až V.
Komisia víta, že EDA venuje pozornosť výkonnosti decentralizovaných agentúr EÚ. V posledných
desaťročiach význam agentúr a ich podiel z rozpočtu EÚ významne vzrástli. Komisia sa živo zaujíma
o zabezpečenie toho, aby decentralizované agentúry vykonávali svoj mandát a aby sa pri vykonávaní
politiky EÚ v plnom rozsahu využívali ich odborné znalosti.
Decentralizované agentúry sú nezávislé subjekty, ktoré nesú konečnú zodpovednosť za svoje
fungovanie a výkonnosť. Dohľad nad riadením decentralizovaných agentúr zabezpečujú správne rady
s väčšinou zástupcov členských štátov.
Mandát, úlohy, správa a mechanizmy financovania jednotlivých decentralizovaných agentúr sú
stanovené v ich zakladajúcich aktoch, o ktorých rozhodli Európsky parlament a Rada ako
zákonodarcovia. Fungujú podľa rozpočtového rámca stanoveného v Zmluve o fungovaní EÚ (ZFEÚ),
vo viacročnom finančnom rámci (VFR) a v nariadení (EÚ) 2018/1046 (nariadenie o rozpočtových
pravidlách), ako aj podľa rozhodnutí rozpočtového orgánu prijatých v tomto rámci. O rozpočte
decentralizovaných agentúr rozhoduje rozpočtový orgán v rámci stropov stanovených vo VFR
a v ročnom rozpočte.
Európsky parlament, Rada a Komisia v roku 2012 podpísali spoločné vyhlásenie o spoločnom
prístupe pre decentralizované agentúry (ďalej len „spoločný prístup“). Tento politicky záväzný rámec
predstavoval a naďalej predstavuje veľký krok smerom k zabezpečeniu súdržného rámca na lepšiu
správu a riadenie výkonnosti decentralizovaných agentúr.
Komisia je odhodlaná zaistiť väčšiu konzistentnosť v spôsobe, akým orgány Únie spravujú, plánujú
svoje činnosti a podávajú o nich správy. Komisia prostredníctvom opatrení vykonaných v rokoch
2019 a 2020 posilnila podmienky s cieľom zabezpečiť výkonnosť decentralizovaných agentúr
a podávanie správ z ich strany.
V novom nariadení (EÚ) 2019/715 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách1 (ďalej len
„rámcové nariadenie o rozpočtových pravidlách“) sa stanovujú súdržné a záväzné pravidlá v oblasti
rozpočtu, plánovania, podávania správ, výkonnosti a správy pre decentralizované agentúry. Všetky
decentralizované agentúry v priebehu rokov 2019 a 2020 prispôsobili svoje rozpočtové pravidlá
rámcovému nariadeniu o rozpočtových pravidlách bez akýchkoľvek odchýlok od rámca správy
a výkonnosti, ktorý sa v ňom stanovuje.
V súvisiacom oznámení Komisie o posilňovaní správy orgánov Únie a o usmerneniach k jednotnému
programovému dokumentu a ku konsolidovanej výročnej správe o činnosti, ktoré kolégium prijalo
20. apríla 2020 [C(2020) 2297, ďalej len „usmernenia Komisie k JPD a ku konsolidovanej výročnej
správe o činnosti“], sa ďalej podporuje harmonizované plánovanie a podávanie správ všetkými
decentralizovanými agentúrami.
1

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/715 z 18. decembra 2018 o rámcovom nariadení
o rozpočtových pravidlách pre subjekty zriadené podľa ZFEÚ a Zmluvy o Euratome a uvedené
v článku 70 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 (Ú. v. EÚ L 122,
10.5.2019, s. 1 – 38).

Teraz je úlohou decentralizovaných agentúr, aby tento rámec zaviedli do praxe, a úlohou správnych
rád, aby na to dohliadali. Účinky zlepšení by sa mali začať prejavovať od roku 2021. Komisia je
odhodlaná usilovať sa o účinné vykonávanie zo strany decentralizovaných agentúr.
Pokiaľ ide o zriaďovanie agentúr, Komisia zohľadňuje dôkazy získané v rámci posúdení vplyvu,
hodnotení a vstupných informácií od zainteresovaných strán v súlade s programom lepšej právnej
regulácie. Správa sa posudzuje v rámci všetkých hodnotení, ktoré Komisia vykonáva.
Úlohy decentralizovaných agentúr vrátane ich správy sú často stále a nevychádzajú z cyklu tvorby
politík v jednotlivých VFR. Agentúry sa opätovne hodnotia v súlade s povinnosťami stanovenými
zákonodarcom.
Program lepšej právnej regulácie Komisie predstavuje rámec rozhodovania na základe dôkazov.
Hodnotenia sa používajú na posúdenie výkonnosti agentúr a na určenie potenciálnych synergií
v rámci úloh agentúr, pokiaľ ide o efektívnosť, účinnosť, súdržnosť, relevantnosť ich opatrení, ako aj
pridanú hodnotu týchto opatrení pre EÚ. Komisia súhlasí, že pri vykonávaní hodnotení oblastí
politiky (kontrol vhodnosti) je dôležité vziať do úvahy súdržnosť roly a úloh agentúr v danej oblasti
politiky, určiť synergie a obmedziť byrokraciu a zároveň zvážiť potenciálne zlúčenie alebo zrušenie
agentúr pôsobiacich v tejto oblasti. Hodnotenia sú takisto podkladom rozhodnutí o nových návrhoch,
zatiaľ čo v rámci posúdení vplyvu sa riešia rôzne možnosti a ich potenciálny vplyv. Tento postup je
podporovaný rozsiahlymi konzultáciami so zainteresovanými stranami.
Pri prideľovaní zdrojov decentralizovaným agentúram sa zohľadňujú priority rozpočtu EÚ.
O financovaní rozhoduje rozpočtový orgán. Postup financovania podlieha dobre zavedenému
regulačnému rámcu vymedzenému v článku 314 ZFEÚ a v nariadení o rozpočtových pravidlách.
Tieto pravidlá musí dodržiavať Komisia, ako aj všetky decentralizované agentúry, čím sa zabezpečuje
predvídateľnosť financovania. Pravidlami sa zároveň zabezpečuje potrebná flexibilita s cieľom
prispôsobiť sa novým alebo meniacim sa okolnostiam.
Pridelené rozpočtové prostriedky, o ktorých rozhodol rozpočtový orgán, by mali odrážať výkonnosť
decentralizovanej agentúry, jej rozpočet by teda mal byť upravený smerom nahor alebo nadol, pričom
by sa malo zohľadniť možné zvýšenie efektívnosti a synergie, a to aj medzi agentúrami, ktoré patria
do rovnakého zoskupenia. Podporuje sa spolupráca medzi decentralizovanými agentúrami a v novom
rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách sa uľahčuje používanie dohôd o úrovni
poskytovaných služieb s cieľom formalizovať takúto spoluprácu. Rovnako dôležitá je spolupráca na
medzinárodnej úrovni v rámci obmedzení mandátu decentralizovaných agentúr a v rámcovom
nariadení o rozpočtových pravidlách sa vyžaduje, aby bola súčasťou jednotných programových
dokumentov všetkých decentralizovaných agentúr stratégia spolupráce s tretími krajinami a/alebo
medzinárodnými organizáciami.
VI. Komisia prijíma všetky odporúčania, ktoré jej boli adresované.
ÚVOD
05. Úlohy a kapacity agentúr sa striktne vymedzujú v zakladajúcich nariadeniach, ktoré prijali
spoluzákonodarcovia.
Usmerneniami Komisie k JPD a ku konsolidovanej výročnej správe o činnosti sa zabezpečuje súdržný
a záväzný rámec orgánov Únie v oblasti rozpočtu, plánovania, podávania správ, výkonnosti a správy.
POZNÁMKY
Spoločná odpoveď Komisie na body 16 a 17.

Podľa usmernení o lepšej právnej regulácii sa v rámci posúdenia vplyvu musí určiť a opísať problém,
ktorý sa má riešiť, musia sa stanoviť ciele, formulovať možnosti politiky, posúdiť vplyvy týchto
možností a musí sa opísať, ako sa budú očakávané výsledky monitorovať.
Systém Komisie na posúdenie vplyvu sa zakladá na integrovanom prístupe, v ktorom sa posudzujú
environmentálne, sociálne a hospodárske vplyvy celej škály možností politiky, a tým sa do tvorby
politík Únie začleňuje udržateľnosť. V rámci posúdenia vplyvu sa porovnávajú možnosti, ak existuje
uprednostňovaná možnosť, vysvetľuje sa, ktorá sa uprednostňuje, alebo sa vysvetľuje, prečo sa
neurčila žiadna uprednostňovaná možnosť. Posúdenie vplyvu nenahrádza politické rozhodnutie, ale
poskytujú sa ním dôkazy, ktoré sú podkladom tohto rozhodnutia. Konečné zriadenie agentúry je
výsledkom rokovaní medzi spoluzákonodarcami, ktorý sa môže od návrhu Komisie líšiť.
Ak výbor Komisie pre kontrolu regulácie dvakrát poskytne záporné stanovisko, iniciatívu môže
kolégiu predložiť iba podpredseda pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad a to potom
rozhodne, či sa v nej bude pokračovať alebo nie.
18. Agentúry Cedefop, Eurofound, EU-OSHA a ETF zabezpečujú svoju pravidelnú koordináciu
a vzájomnú spoluprácu. Táto spolupráca umožňuje vznik synergií a predchádzanie prekrývaniu
a predstavuje prínos, keďže sa ňou môže prepájať práca agentúr a poskytuje sa ňou spoločný priestor,
kde sa môžu agentúry navzájom poradiť, pokiaľ ide o spôsob, akým vykonávajú svoj mandát.
Pokiaľ ide o orgán ELA, Komisia opakuje, že po prvom zdokumentovanom posúdení a diskusii
zodpovedné útvary Komisie predložili novú verziu posúdenia vplyvu, na základe ktorého výbor
Komisie pre kontrolu regulácie vydal kladné stanovisko [SEC(2018) 144] s výhradami.
19. Zriadenie nového orgánu EÚ pre riešenie krízových situácií, ktorý by bol zodpovedný za riadenie
cezhraničných mechanizmov riešenia krízových situácií v celej EÚ, sa zvažovalo ako politická
možnosť v posúdení vplyvu z roku 2012, ktoré sa týkalo smernice o ozdravení a riešení krízových
situácií bánk2. V čase posúdenia vplyvu týkajúceho sa tejto smernice ešte banková únia
s centralizovaným dohľadom nad bankami, ktorý vykonáva ECB/jednotný mechanizmus dohľadu,
nebola vytvorená. Zriadenie a fungovanie kolégií pre riešenie krízových situácií s pomocou EBA sa
preto v posúdení vplyvu považovalo za uprednostňovanú možnosť.
21. Vtedajší predseda Komisie Juncker oznámil v správe o stave Únie za rok 2017 úmysel zriadiť
Európsky orgán práce. K tomuto vyhláseniu došlo v nadväznosti na intenzívnu prácu a rokovania
o mobilite pracovnej sily, ktoré trvali od roku 2014 (prijatie smernice 2014/54, smernice 2014/67,
reforma nariadenia o sieti EURES, návrhy na preskúmanie smernice o vysielaní pracovníkov
a nariadenia o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia) a vyplývala z nich jasná podpora
potreby takéhoto nového orgánu na európskej úrovni zo strany rôznych európskych subjektov
s rozhodovacou právomocou. Tým sa vysvetľuje aj to, prečo bol návrh Komisie prijatý na politickej
úrovni za menej ako rok.
22. Pravidelné hodnotenia agentúry sa stanovujú v spoločnom prístupe, ako aj v rámcovom nariadení
o rozpočtových pravidlách (2019/715).
V rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách sa stanovujú požiadavky hodnotenia (ex ante aj
retrospektívne) vrátane akčného plánu na prijatie následných opatrení nadväzujúcich na závery
celkových pravidelných hodnotení, aby sa zabezpečilo ich efektívne plnenie.
Iniciatíva zameraná na zriadenie Európskeho orgánu práce sa uskutočňovala nezávisle od postupu
hodnotenia iných agentúr z dôvodu politickej priority, ktorú Komisia a spoluzákonodarcovia
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pripisovali téme mobility pracovnej sily v EÚ, ako aj z dôvodu veľmi osobitného cezhraničného
zamerania orgánu v porovnaní s mandátom existujúcich agentúr.
3. Prijatie zakladajúcich aktov agentúr je výsledkom legislatívneho postupu, do ktorého sú zvyčajne
zapojení ako spoluzákonodarcovia Európsky parlament a Rada. Komisia môže k relevantnosti
a súdržnosti agentúr prispieť iba prostredníctvom svojich legislatívnych návrhov a na základe
posúdenia vplyvu.
Posúdenie vplyvu sa vyžaduje vtedy, keď sa očakáva, že opatrenie EÚ v podobe zriadenia agentúry
alebo revízie zakladajúceho nariadenia existujúcej agentúry bude mať pravdepodobne významný
hospodársky, environmentálny alebo sociálny vplyv. Keď Komisia nemá k dispozícii žiadne možnosti
alebo má k dispozícii len málo možností, vplyvy sú malé alebo ich nemožno jasne určiť,
pravdepodobne dospeje k záveru, že posúdenie vplyvu nie je potrebné. Potreba posúdenia vplyvu by
sa mala posudzovať v každom konkrétnom prípade a posúdenie by sa malo vykonávať, keď je
užitočné.
23. Zatiaľ čo Komisia je odhodlaná zosúladiť všetky zakladajúce akty so spoločným prístupom
vrátane pridania „doložky o ukončení platnosti“ alebo „doložky o preskúmaní“, jej právo navrhovať
zmenu alebo zrušenie zakladajúceho nariadenia je súčasťou jej všeobecného práva iniciatívy.
24. Podľa usmernení o lepšej právnej regulácii sa posúdenie vplyvu vyžaduje iba vtedy, keď sa
očakáva, že opatrenie EÚ pravdepodobne bude mať významný hospodársky, environmentálny alebo
sociálny vplyv. V rámci lepšej právnej regulácie (nástroj č. 9) sa vymedzuje, že keď Komisia nemá
k dispozícii žiadne možnosti alebo má k dispozícii len málo možností, vplyvy sú malé alebo ich
nemožno jasne určiť, pravdepodobne dospeje k záveru, že posúdenie vplyvu nie je potrebné. Potreba
posúdenia vplyvu by sa mala posudzovať v každom konkrétnom prípade a posúdenie by sa malo
vykonávať, keď je užitočné.
Môžu nastať okolnosti, keď sa návrh musí predložiť naliehavo a posúdenie vplyvu nie je možné.
Navyše môže prejsť od hodnotenia existujúcich právnych predpisov priamo k právnemu návrhu bez
posúdenia vplyvu. O taký prípad zvyčajne ide, keď sa v rámci hodnotenia určia osobitné problémy,
ktoré sa musia riešiť, a existuje len málo možností, ako ich možno riešiť.
Návrhu nového zakladajúceho nariadenia agentúry Frontex naozaj nepredchádzalo úplné posúdenie
vplyvu. O vykonávaní nariadenia o EBCG 1.0 sa však pravidelne podávali špecializované správy
o sfunkčnení EBCG, v ktorých sa určili medzery a nedostatky, ktoré by sa mohli vziať do úvahy
v rámci budúcich právnych predpisov.
Z dôvodu technickej povahy revízie zakladajúcich nariadení nadácie Eurofound, strediska Cedefop
a agentúry EU-OSHA a neexistencie priameho socioekonomického vplyvu sa posúdenie vplyvu
nevykonalo.
25. Komisia poznamenáva, že v rámci prierezového hodnotenia agentúr v pôsobnosti GR EMPL sa
navrhli viaceré odporúčania pre každú agentúru (pozri odpoveď Komisie na bod 75), ale žiadne z nich
by si nevyžadovalo zmeny legislatívnych návrhov Komisie. Zlúčenie alebo spoločné geografické
umiestnenie agentúr navyše nepatrilo k odporúčaniam v rámci hodnotenia.
Komisia chce okrem toho poukázať na skutočnosť, že Európsky parlament v kontexte rokovaní
o revízii zakladajúcich nariadení strediska Cedefop, nadácie Eurofound a agentúry EU-OSHA vyzval
na posúdenie uskutočniteľnosti a nákladovej účinnosti rôznych opatrení vrátane možných zlúčení, ale
spoluzákonodarcovia napokon týmto smerom neuvažovali a prijali prepracované znenia pre agentúry
v ich pôvodnej podobe.

26. Na rozdiel od právomocí v prípade výkonných agentúr Komisia nemôže rozhodnúť o zrušení,
zlúčení ani prispôsobení úloh decentralizovanej agentúry, pretože si to vyžaduje súhlas
spoluzákonodarcov.
Pri vypracúvaní legislatívnych návrhov Komisie s cieľom zmeniť zakladajúci akt decentralizovanej
agentúry vrátane možného zlúčenia decentralizovaných agentúr v rovnakej oblasti politiky sa napokon
zohľadňujú hodnotenia a identifikácia synergií, hoci spoluzákonodarca si v prípade všetkých návrhov
predložených Komisiou ponecháva konečné slovo.
27. Kontrolou vhodnosti sa potvrdila vhodnosť nariadenia o všeobecnom potravinovom práve na jeho
účel a určili sa niektoré nedostatky, ktoré sa riešili v novom nariadení3.
28. Hoci je navrhovanie právnych predpisov úlohou Komisie, za prijatie pravidiel o hodnotení
a doložke o ukončení platnosti/preskúmaní zodpovedajú spoluzákonodarcovia.
Komisia zaviedla iné nástroje a ukazovatele na posúdenie výkonnosti decentralizovanej agentúry,
pokiaľ ide o dosahovanie jej politických cieľov.
29. Druhá zarážka: Komisia zastáva názor, že preskúmavanie uplatňovania nariadenia (EÚ)
č. 806/2014 každé tri roky, ako sa stanovuje v samotnom nariadení, zabezpečuje transparentnosť,
pokiaľ ide o jeho vykonávanie, a pomáha zvyšovať efektívnosť a účinnosť SRM.
Pokiaľ ide o agentúru FRA, hodnotenia sa de facto vykonávajú každých päť rokov (prvé sa
uskutočnilo v roku 2012, druhé v roku 2017). Komisia navyše 5. júna 2020 prijala návrh nariadenia,
ktorým sa mení zakladajúce nariadenie agentúry FRA a v súlade so spoločným prístupom sa v ňom
výslovne stanovuje, že Komisia bude vykonávať hodnotenia každých päť rokov.
Vzhľadom na malú veľkosť inštitútu EIGE, na skutočnosť, že sa stále vykonávali odporúčania
z prvého hodnotenia, ako aj na zásadu proporcionality sa rada rozhodla odložiť druhé externé
hodnotenie inštitútu EIGE z roku 2020 na rok 2022. Komisia považuje toto rozhodnutie za riadne
odôvodnené.
Tretia zarážka: V prípade agentúry FRA Komisia 5. júna 2020 prijala návrh nariadenia, ktorým sa
mení zakladajúce nariadenie agentúry FRA a v súlade so spoločným prístupom sa v ňom výslovne
stanovuje, že hodnotenia FRA bude vykonávať Komisia (každých päť rokov).
V prípade agentúry EFCA Komisia vo svojom návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie
o kontrole a zakladajúce nariadenie EFCA [COM(2018) 368], v súlade so spoločným prístupom
výslovne stanovila, že nezávislé externé hodnotenie agentúry Komisia zadá každých päť rokov.
30. Pokiaľ ide o agentúru EASA, rada sa takýmto spôsobom rozhodla obmedziť rozsah preto, aby
obmedzila riziko zdvojenia a nesúladu výsledkov úplného hodnotenia v prípade súboru činností, pri
ktorom bolo pravdepodobné, že ho revidované zakladajúce nariadenie z roku 2018 zásadne ovplyvní.
31. V rámci kontrol vhodnosti v príslušnej oblasti politiky sa berie do úvahy aj úloha agentúr, ktoré
v tejto oblasti pôsobia. V závislosti od rozsahu posúdenia, napríklad ak má posúdenie odrážať
špecifiká mandátu agentúry alebo osobitné prekážky vykonávania, by sa v individuálnych
hodnoteniach tieto aspekty zachytili lepšie.
32. Inštitút EIT nebol zriadený ako výkonná agentúra, ale ako znalostný operátor. Jeho činnosti sa
líšia od činností výkonných agentúr v rámci programov v oblasti vzdelávania, výskumu alebo
inovácií. Sú rozsiahlejšie a doplnkové a prostredníctvom začlenenia vedomostného trojuholníka
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(vyššie vzdelávanie, výskum a inovácie) a odstraňovania rozdielov v oblasti inovácií medzi EÚ
a kľúčovými konkurentmi prispievajú k rozvoju inovačnej kapacity Spoločenstva a členských štátov.
To sa potvrdilo v poslednom nezávislom hodnotení z roku 2017, podľa ktorého sú administratívne
výdavky inštitútu EIT podstatne nižšie ako stropy stanovené v právnom základe programu Horizont
2020 a sú pomerne nižšie ako podobné výdavky výkonných agentúr.
36. Komisia poukazuje na skutočnosť, že vývoj príjmov z poplatkov je iba jedným ukazovateľom
pracovného zaťaženia agentúry, pričom nie je jediný. Niektoré úlohy nie sú spojené s účtovaním
poplatku. Pri niektorých úlohách, v rámci ktorých sa dosahuje príjem z poplatkov, zasa nemusí
vznikať zodpovedajúce pracovné zaťaženie.
Okrem toho sa očakávalo, že agentúry zvýšia svoju efektívnosť. To, že zvýšenie počtu zamestnancov
mechanicky nezodpovedalo zvýšeniu príjmov z poplatkov, má preto dôvod, keďže aj agentúry
financované z poplatkov boli viazané 5 % znížením počtu zamestnancov, ktoré bolo uložené Komisii
a orgánom EÚ.
Komisia pripomína, že agentúra EASA je súčasťou pilotného projektu a jej príjem z poplatkov je
prepojený s počtom zamestnancov. V nadväznosti na správy o poplatkovej činnosti predložené
agentúrou zostáva počet jej zamestnancov pomerne stály.
Kľúčovým nedostatkom v rámci prístupu k financovaniu agentúry EASA je, že z rozpočtu EÚ sa musí
kompenzovať schodok v príjmoch z poplatkov, ale prebytok sa využívať nemôže.
Pokiaľ ide o agentúru ECHA, Komisia zastáva názor, že problém, ktorý Dvor audítorov identifikoval,
má pôvod predovšetkým v netypickom spôsobe účtovania poplatku ECHA a nepremieta sa do
problému spočívajúcom v zosúladení pracovného zaťaženia s počtom zamestnancov (nemá pôvod
v údajnom štrukturálnom nesúlade počtu zamestnancov a pracovného zaťaženia). Na rozdiel od
agentúr, ktoré účtujú priemyselnému odvetviu opakovaný poplatok (napr. SRB, EMA), poplatok
ECHA sa hradí úplne vopred, teda v čase registrácie látky alebo podania žiadosti o autorizáciu.
V posledných rokoch sa poplatok dostal na vysoké maximum a od posledného regulačného
konečného termínu na registráciu podľa nariadenia REACH v roku 2018 klesol, ako sa predpokladalo,
pričom došlo k jeho kompenzácii zvýšením vyrovnávacieho príspevku EÚ v rámci plánovania VFR.
37. Napriek úsiliu agentúry Frontex bola miera voľných pracovných miest pomerne vysoká, a to aj
z dôvodu pomerne nízkeho platového opravného koeficientu pre Varšavu. Komisia zohľadnila
problémy a výnimočné potreby kvalifikovaných zamestnancov z čo najširšej zemepisnej oblasti
týkajúce sa nového mandátu a v nariadení o EBCG 2.0 navrhla právnu úpravu zameranú na zvýšenie
príťažlivosti agentúry Frontex ako zamestnávateľa.
Úrad EASO vyvinul úsilie s cieľom zlepšiť nábor prostredníctvom plánu, podľa ktorého mal v roku
2019 prijať 90 zamestnancov. Nábor sa zlepšil a v roku 2019 bolo prijatých 80 % z plánovaného
množstva zamestnancov. Fluktuácia zamestnancov bola v roku 2019 na úrovni 5 % v porovnaní
s cieľom 7 %.
Napokon v prípade GSA agentúra na trhu práce súťaží o odborníkov s kozmickým priemyslom
a vesmírnymi agentúrami (vnútroštátnymi aj ESA), ktoré ponúkajú vysoké platy. Napriek ťažkostiam
však agentúra GSA každý rok dokáže zaplniť prázdne miesta.
39. Rozhodnutie o externalizácii sa zvyčajne týka činností, pri ktorých nie je možné zabezpečiť
potrebné odborné znalosti interne.
Agentúra eu-LISA má problémy s prilákaním odborníkov v oblasti IT. Pri nábore najlepších profilov
existuje silná konkurencia. Agentúra prijala opatrenia.

Odkedy sa sídlo EBA presunulo do Paríža, agentúra už dočasných pracovníkov nevyužíva a zaviazala
sa riešiť dôsledky využívania dočasných pracovníkov pre kontinuitu činností.
Vysoký počet dočasných zamestnancov v úrade EASO je spôsobený nedostatkom národných expertov
vyslaných z členských štátov, ako aj osobitnými jazykovými požiadavkami v prípade práce v teréne.
Komisia uznáva riziká vyplývajúce z nadmernej závislosti od externých zamestnancov a z nesúladu
s platnými pracovnoprávnymi pravidlami.

Rámček 5 – Príklady agentúr, ktoré sú v prípade kritických funkcií závislé od externých
dodávateľov
Komisia uznáva, že úrad EASO závisí od poskytnutia ľudských a technických zdrojov členskými
štátmi. Agentúra žiada o nomináciu národných expertov, ale ich vyslanie je aj naďalej na rozhodnutí
členských štátov.
Pokiaľ ide o eu-LISA, agentúra má problémy s prilákaním spôsobilých zamestnancov, predovšetkým
odborníkov v oblasti IT. Ide o zdroj, ktorý je v celej Európe zriedkavý, a v EÚ pri nábore najlepších
profilov existuje silná konkurencia.
Rámček 7 – Frontex vykazuje opakovanú nízku mieru plnenia rozpočtu v prípade návratových
operácií
Operačná podpora členských štátov zo strany agentúry Frontex, ako aj fond AMIF predstavujú
doplnkovú podporu návratových činností. Konečnú zodpovednosť za zabezpečenie koordinácie
a synergie medzi finančnými prostriedkami z fondu AMIF a činnosťami podporovanými agentúrou
nesú členské štáty. Možnosť organizovať návratové operácie financované z AMIF dáva členským
štátom flexibilitu potrebnú na vykonávanie návratov v prípadoch, keď agentúra nemôže poskytnúť
podporu alebo keď sa členské štáty domnievajú, že zapojenie agentúry nie je potrebné.
Pokiaľ ide o plnenie súvisiaceho rozpočtu, v posledných rokoch agentúra naozaj mala problémy
s úplným čerpaním rozpočtu v oblasti návratov. Treba však poznamenať, že z dôvodu neustáleho
vývoja pomoci agentúry Frontex v oblasti návratov bolo v roku 2019 zaznamenané významné
zlepšenie, keď bol rozpočet na návraty viazaný na 100 %. Hoci sa očakávalo, že tento trend bude
v roku 2020 pokračovať vďaka prevzatiu sietí návratu, očakávanému prirodzenému nárastu služieb
a zvýšenému využívaniu zo strany členských štátov, obmedzujúce opatrenia zavedené na celom svete
s cieľom zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19 významne zmenšili možnosť návratu neregulárnych
migrantov a následne aj množstvo žiadostí členských štátov o organizáciu návratových operácií
prostredníctvom charterových aj pravidelných letov, ktoré boli adresované agentúre.
42. Plánovací cyklus v prípade decentralizovaných agentúr vyplýva z ustanovení ZFEÚ a nariadenia
o rozpočtových pravidlách, ktoré sa týkajú ročného rozpočtového cyklu. Načasovanie JPD je v súlade
s článkom 40 nariadenia o rozpočtových pravidlách. JPD možno zmeniť, čím sa agentúram poskytuje
flexibilita, aby sa mohli prispôsobiť zmenám.
Rámček 8 – Eu-LISA: prípadová štúdia o ťažkostiach, ktorým čelí nová agentúra
Bývalé zakladajúce nariadenie agentúry eu-LISA (EÚ) č. 1077/2011 bolo s účinnosťou od
11. decembra 2018 zrušené a nahradené nariadením (EÚ) 2018/1726.
Načasovanie prijatia právnych aktov Únie, ktorými sa spravujú rozsiahle informačné systémy riadené
agentúrou eu-LISA a ich interoperabilita, závisí od spoluzákonodarcov EÚ.

Komisia používa svoj najspoľahlivejší odhad pravdepodobného načasovania prijatia takéhoto
právneho základu, aby agentúram poskytla zdroje dostatočne včas v rámci rozpočtového cyklu, čím
zabezpečuje, aby z dôvodu nedostatočných finančných prostriedkov nedošlo k obmedzovaniu alebo
oneskoreniu plnenia príslušných politických cieľov. Komisia potom sleduje legislatívny postup
v úzkej spolupráci s agentúrami a v prípade potreby im poskytuje podporu. Prijatie takéhoto právneho
základu však závisí od spoluzákonodarcov.
44. Komisia zastáva názor, že porovnanie s výkonnými agentúrami nie je náležité. Hlavnou úlohou
výkonných agentúr je vykonávanie finančných programov EÚ v mene Komisie. Komisia má nad
výkonnými agentúrami úplnú kontrolu. To sa prejavuje v správe výkonných agentúr: ich riadiaci
výbor sa zvyčajne skladá z členov vrcholového manažmentu Komisie, ktorí zastupujú rôzne odbory
Komisie zodpovedné za programy delegované dotknutej výkonnej agentúre.
45. V rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách sa harmonizujú hlavné úlohy bez ohľadu na
názov, ktorým sa orgán označuje v zakladajúcom akte, pokiaľ zákonodarca nestanovil v zakladajúcom
nariadení odlišné pravidlá.
46. V rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách Komisia zaviedla pravidlá na predchádzanie
konfliktu záujmov aj v prípade členov rady.
48. V prípade nadácie Eurofound sa správna rada schádza v priemere iba raz ročne, aby prijala
najdôležitejšie rozhodnutia v rámci nadácie. Oveľa menšia výkonná rada, ktorá má osem členov
a zastupuje pracovníkov, zamestnávateľov, vlády a Komisiu, sa schádza v priemere štyri až päťkrát
ročne.
Výkonná rada vypracúva rozhodnutia, ktoré má prijať správna rada na svojom plenárnom zasadnutí
alebo v rámci písomného postupu. Prijímanie rozhodnutí v nadácii Eurofound prebieha pomerne
bezproblémovo, a to pravdepodobne aj vďaka dôležitej úlohe výkonnej rady.
Podobné pripomienky možno uviesť aj v prípade strediska Cedefop a agentúry EU-OSHA.
V každom prípade je zrejmé, že o veľkosti správnej rady v tripartitných agentúrach rozhodujú
spoluzákonodarcovia a je daná osobitnou tripartitnou povahou týchto agentúr EÚ.
Napokon správna rada CdT sa podľa zakladajúceho aktu skladá: zo zástupcu z každej agentúry
a úradu EÚ uvedených v zakladajúcom akte CdT, s ktorými má CdT pracovnú dohodu, zo zástupcu
z každého členského štátu EÚ, z dvoch zástupcov Komisie, z jedného zástupcu z každej inštitúcie
a orgánu, ktoré majú vlastné prekladateľské útvary, ale uzatvorili dohody so strediskom o spolupráci
na dobrovoľnom základe.
Podľa článku 4 ods. 1 písm. a) zakladajúceho aktu CdT akákoľvek dohoda s agentúrami a úradmi
zriadenými Radou „môže upravovať zastupovanie agentúry alebo úradu, ktorý je stranou takej
dohody, v správnej rade“. V súčasnosti využíva možnosť zastúpenia v správnej rade približne
polovica agentúr a orgánov, ktoré so strediskom uzavreli dohodu.
49. Európsky rozmer v rozhodovacom procese agentúr je zabezpečený prostredníctvom účasti
všetkých členských štátov a Komisie v správnych radách a potreby dosahovať dohody a kompromisy.
Spoločná odpoveď Komisie na body 50 a 51.
Cieľom rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách je posilnenie demokratickej kontroly
v prípadoch, keď sa vyžaduje zodpovednosť voči Európskemu parlamentu a Rade.
Orgán, ktorý udeľuje absolutórium, predovšetkým výbor CONT, venuje pozornosť výkonnosti
agentúr.

Má sekciu venovanú výkonnosti v prípade horizontálneho uznesenia o udelení absolutória agentúram
EÚ a v prípade každého uznesenia o udelení absolutória jednotlivým agentúram EÚ.
53. Verejná kontrola nad radou SRB je zabezpečená prostredníctvom plenárneho zasadnutia jej rady,
ktorej súčasťou sú zástupcovia každého členského štátu bankovej únie.
Úradu EUIPO udeľuje absolutórium jeho rozpočtový výbor (skladá sa z dvoch zástupcov Komisie,
jedného zástupcu Európskeho parlamentu a jedného zástupcu každého členského štátu).
Úradu CPVO udeľuje absolutórium jeho správna rada zložená z jedného zástupcu Komisie a jedného
zástupcu každého členského štátu.
Riadnu účtovnú závierku agentúr, ktoré sa v plnej miere financujú samy (EUIPO, CPVO a SRB),
navyše kontroluje Európsky dvor audítorov.
54. Komisia poukazuje na skutočnosť, že v rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách sa vytvára
jasné prepojenie medzi posúdením výkonnosti a príspevkom k politike EÚ.
Komisia vytvorila rôzne/iné nástroje na monitorovanie vývoja kľúčových ukazovateľov s cieľom
posúdiť výkonnosť agentúr pri plnení ich politických cieľov. Umožňujú zorganizovať takéto
posúdenie na ročnom alebo viacročnom základe.
56. KPI môžu mať rôznu povahu: ukazovateľmi v prvej kategórii sa bude hodnotiť výkonnosť
odvíjajúca sa od vykonávania činností (čo sa realizuje) a ďalšími sa bude hodnotiť, ako sa dosahujú
výstupy (finančný rozmer a rozmer ľudských zdrojov). V usmerneniach týkajúcich sa KPI pre
riaditeľov agentúr, o ktorých sa zmienil EDA, sa uvádzajú príklady druhej kategórie. Celoplošné
usmernenie v prípade prvej kategórie sa poskytuje zložitejšie, keďže agentúry plnia úlohy veľmi
rozdielnej povahy vo veľmi rozdielnych oblastiach právomocí, ako EDA uznáva v bode 60. Agentúry
si vytvorili vlastné KPI, ako EDA uvádza v bode 57, a majú povinnosť uviesť ich vo svojich JPD
a každoročne o nich predkladať správu v rámci konsolidovanej výročnej správy o činnosti.
57. Rámcové nariadenie o rozpočtových pravidlách a usmernenie Komisie k JPD a ku konsolidovanej
výročnej správe o činnosti obsahujú povinnosť agentúr predkladať správy o hlavných činnostiach
alebo úspechoch, ktoré prispeli k plneniu priorít EÚ, a o ukazovateľoch výkonnosti s cieľom hodnotiť
dosahovanie cieľov a výsledkov stanovených v JPD.
JPD a konsolidovaná výročná správa o činnosti si vyžadujú prepojenie ukazovateľov s politickými
cieľmi.
Mnohé ukazovatele, ktoré vytvoril a v súčasnosti používa úrad EASO, sú navyše výsledkom auditov
vykonaných EDA alebo Útvarom Komisie pre vnútorný audit. Úrad EASO takisto predkladá
štvrťročné správy, v ktorých sa uvádza súhrn podrobnejších ukazovateľov uvedených v iných
dokumentoch.
V prípade úradu EFSA sú podrobné ukazovatele kľúčom k sledovaniu požadovaných činností, keďže
EFSA musí vykonávať iba posúdenie rizika, t. j. poskytuje vedeckú/technickú podporu (vedecký
základ) subjektom zodpovedným za riadenie rizika.
58. Hodnotenia sú aj naďalej nástrojom, prostredníctvom ktorého Komisia posudzuje vykonávanie
politiky agentúrami. V hodnoteniach sa využíva zmes ukazovateľov, ako sú ukazovatele výstupu,
výsledku alebo vplyvu. Ročné monitorovanie na druhej strane vychádza najmä z ukazovateľov
výstupu.
Spoločná odpoveď Komisie na body 59 a 60.

Revidované usmernenia Komisie k JPD a ku konsolidovanej výročnej správe o činnosti prispejú
k dosiahnutiu postupného zlepšenia predkladania údajov.
61. Usmerneniami Komisie k JPD a ku konsolidovanej výročnej správe o činnosti sa zaviedla povinnosť
každej agentúry plánovať environmentálne riadenie a podávať o ňom správy. Agentúry budú od roku 2019
podávať správy (uverejnené v roku 2020) o vplyve svojich administratívnych operácií na životné
prostredie. Od roku 2022 budú plánovať opatrenia a ciele na zníženie svojho vplyvu.
65. Druhá zarážka: Okrem účasti Komisie vo výkonných a správnych radách je koordinácia možná aj
prostredníctvom siete orgánov a reprezentatívnych subjektov, ktoré agentúre ERA pomáhajú pri plnení jej úloh.
Štvrtá zarážka: Komisia ďalej poznamenáva, že agentúra EASA zaviedla rozsiahly mechanizmus
poradenstva a koordinácie s členskými štátmi aj daným odvetvím, ktorý sa vzťahuje na rôzne oblasti letectva.
66. Okruh právomocí agentúry sa vymedzuje v zakladajúcich aktoch prijatých zákonodarcom, ktoré
sa uplatňujú v súlade so zásadami veci Meroni.
68. V rámci postupov posúdenia vplyvu a hodnotení sa agentúry vyzývajú, aby poskytli vstupné
informácie, alebo sú pozorovateľmi v medziútvarových riadiacich skupinách.
Komisia je odhodlaná uskutočňovať konzultácie s agentúrami v rámci cielených konzultácií
v priebehu hodnotení a posúdení vplyvu s cieľom využiť ich poznatky, a to aj na revíziu ich
zakladajúcich nariadení.
Spoločná odpoveď Komisie na body 69 a 70.
Pri zostavovaní návrhu rozpočtu sa dodržiavajú rovnaké vnútorné postupy ako pri ktoromkoľvek
inom dokumente, ktorý podlieha schváleniu kolégia. Vnútorný rozpočtový postup Komisie umožňuje
agentúram jasne prezentovať ich potreby a komunikovať s ich partnerskými generálnymi
riaditeľstvami. Po prijatí sa návrh rozpočtu uverejní.
Na základe politickej dohody agentúra Frontex dostala dodatočné zdroje v reakcii na nevídanú
migračnú krízu.
Potreba rozpočtových prostriedkov a pracovných miest súvisiacich s posilnením agentúry Frontex sa
uvádzala v návrhu Komisie z 15. decembra 2015. V prvých rokoch plnenia mala agentúra Frontex isté
problémy s účinným čerpaním zvyšujúcich sa rozpočtových zdrojov v období rokov 2016 – 2018.
Vzhľadom na posilnené úsilie agentúry bol však v roku 2019 rozpočet takmer úplne vyčerpaný, a to aj
v oblasti návratových operácií. Táto skutočnosť dokazuje, že počiatočné pridelenie rozpočtových
zdrojov bolo správne. Pozri aj odpoveď Komisie k rámčeku 7. Pokiaľ ide o prevádzkové činnosti
a plánovanie rozsiahlych výskumných projektov a projektov v oblasti IT, agentúra EU-OSHA k nim
pristupuje tak, že tieto projekty pokračujú počas dvoch rokov s cieľom dosiahnuť väčší vplyv za dané
zdroje. Plánovaným prvkom takéhoto prístupu sú prenesené rozpočtové prostriedky, ktoré sa uvádzajú
v pracovnom programe agentúry, ABB a pláne verejného obstarávania, ktoré schválila správna rada.
71. Štvrtá zarážka: Komisia poukazuje na skutočnosť, že CPVO, ECHA a EMA zabezpečujú časť
svojho (predovšetkým vedeckého) pracovného zaťaženia s pomocou expertov, ktorých im poskytujú
členské štáty. Keďže sa to stanovuje v zakladajúcich nariadeniach, rozhodli o tom
spoluzákonodarcovia, nie samotné agentúry.
Pokiaľ ide o agentúru ECHA, úlohy vykonávané členskými štátmi (napríklad hodnotenie látky) sa
zakotvujú v článkoch 44 a 45 nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Rámček 11 – Po viac ako desiatich rokoch agentúra ECHA stále funguje v kontexte
obmedzených právomocí
V rámci uvedených obmedzení možno zmobilizovať určitých zamestnancov agentúry na plnenie
rôznych úloh, ktoré sú agentúre ECHA zverené podľa nariadení REACH, CLP, nariadenia
o biocídnych výrobkoch, nariadenia PIC a nariadenia o POP s cieľom umožniť dosiahnutie synergií
a úspor z rozsahu.

Rámček 12 – Kontrola hraníc a azyl: dva rozdielne príbehy4
Komisia súhlasí, že agentúra Frontex do značnej miery závisí od poskytnutia ľudských a technických
zdrojov členskými štátmi. Potreby agentúry sa pri podpore členských štátov pod tlakom počas
migračnej krízy v roku 2015 štvornásobne zvýšili. Doteraz sa spoliehala výlučne na dobrovoľné
združovanie zdrojov členských štátov. Nariadením o EBCG 2.0 z roku 2019 sa významne
prepracovali dostupné možnosti a nástroje, keďže sa ním agentúre poskytla vlastná operačná zložka
(t. j. stály zbor a vybavenie) a posilnili sa jej interakcie s orgánmi členských štátov v rámci európskej
pohraničnej a pobrežnej stráže. Vďaka tomu bude agentúra akcieschopná a bude môcť účinne napĺňať
svoj mandát reagovaním na aktuálne potreby a zabezpečovaním strategickej pripravenosti EÚ
reagovať na budúce výzvy.
Úrad EASO neustále skúma spôsoby, ako možno zlepšiť jeho operácie. V Grécku sa napríklad úrad
EASO dohodol s gréckou azylovou službou na novom modeli, v rámci ktorého zamestnancov
nasadených úradom EASO priamo riadi grécka azylová služba (namiesto toho, aby pôsobili paralelne
s gréckymi orgánmi a boli riadení úradom EASO).
73. Komisia poukazuje na skutočnosť, že každý členský štát môže registrovať ochranné známky iba
vnútroštátne, zatiaľ čo EUIPO registruje ochranné známky iba pre celé územie EÚ. Služby preto nie
sú úplne rovnaké.
V zakladajúcom nariadení orgánu EFSA [nariadenie (ES) č. 178/2002] sa stanovuje spolupráca
s členskými štátmi (prostredníctvom poradného fóra a siete podľa článku 36) s cieľom podporovať
súdržnosť medzi jednotlivými činnosťami/programami, prípadne sa vyhýbať zdvojeniu. V článku 30
sa vyzýva na osobitnú spoluprácu v prípade rozdielov. Ustanovenie o spolupráci je takisto súčasťou
zakladajúceho nariadenia centra ECDC.
75. Prvá zarážka: Zatiaľ čo obe agentúry sú aktívne v oblasti práv žien, mandáty inštitútu EIGE
a agentúry FRA sa jasne líšia:
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Mandát agentúry FRA je zameraný na to, aby inštitúciám EÚ a členským štátom poskytovala
nezávislé informácie a údaje o situácii týkajúcej sa základných práv v členských štátoch
s cieľom podporiť ich pri tvorbe iniciatív založených na dôkazoch v oblasti základných práv.
Agentúra FRA zhromažďuje údaje v oblastiach uvedených vo viacročnom rámci5. V tomto
kontexte agentúra FRA zhromažďuje aj údaje o situácii žien, keďže jej prieskumy a štúdie
možno rozčleniť podľa rodu (napr. prieskum o antisemitizme). Toto však nie je v centre
pozornosti jej práce a predstavuje to len časť informácií, ktoré dokáže poskytovať.

Pozri aj osobitnú správu EDA č. 24/2019, Azyl, relokácia a návrat migrantov: čas zintenzívniť aktivitu,
aby sa riešili veľké rozdiely medzi cieľmi a výsledkami.
Súčasťou súčasného rámca na roky 2018 – 2022 sú tieto oblasti: obete trestných činov a prístup
k spravodlivosti; rovnosť a diskriminácia založená na akomkoľvek dôvode; informačná spoločnosť,
a najmä rešpektovanie súkromného života a ochrana osobných údajov; justičná spolupráca, okrem
spolupráce v trestných veciach; migrácia, hranice, azyl a integrácia utečencov a migrantov; rasizmus,
xenofóbia a súvisiace prejavy neznášanlivosti; práva dieťaťa; integrácia a sociálne začlenenie Rómov.



Mandát inštitútu EIGE je zameraný na prispievanie k podpore rodovej rovnosti vrátane
uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti a jej posilňovanie, a to podporou lepšej
informovanosti pri tvorbe politík a zvýšeného povedomia subjektov s rozhodovacou
právomocou a občanov na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej úrovni. EIGE sa zameriava na
rodovú rovnosť ako celok, pričom sa zaoberá jej sociálnym, hospodárskym a politickým
rozmerom, t. j. nielen z pohľadu práv žien, ale aj z hľadiska účasti, zastúpenia, posilnenia
postavenia a viditeľnosti žien a mužov vo všetkých oblastiach života. Inštitút EIGE takisto
vytvára rodové štatistiky (ide o širší pojem ako údaje rozčlenené podľa pohlavia).

Agentúra FRA a inštitút EIGE v roku 2010 podpísali dohodu o spolupráci zameranú na zlepšenie ich
spolupráce, podporu synergií a predchádzanie prekrývaniu. FRA a EIGE sa navyše pravidelne
stretávajú s cieľom zlepšiť svoju spoluprácu. Komisia zohráva aktívnu úlohu pri zabezpečení
najlepšieho využitia zdrojov.
Tretia zarážka: Pozri odpoveď Komisie na bod 25. Orgán ELA má navyše cezhraničné operačné
zameranie, čo v prípade ostatných agentúr neplatí.
76. V septembri 2016 skutočne došlo k zmene a posilneniu mandátu agentúr EMSA, EFCA a Frontex
zavedením spoločného článku týkajúceho sa európskej spolupráce v oblasti funkcie pobrežnej stráže6
v ich príslušných zakladajúcich nariadeniach. Tieto tri agentúry používajú ako nástroje spolupráce
dohody o úrovni poskytovaných služieb, či už pri poskytovaní prostriedkov dohľadu, pri poskytovaní
údajov alebo pri poskytovaní vzájomnej zálohy a podpory v oblasti účtovných služieb.
77. Rámcovým nariadením o rozpočtových pravidlách sa uľahčuje uzatváranie dohôd o úrovni
poskytovaných služieb medzi agentúrami a/alebo Komisiou (pozri článok 59 ods. 3).
V revidovanom usmernení Komisie k JPD sa navyše uvádza „stratégia na zvýšenie efektívnosti“,
v rámci ktorej agentúry informujú o „spoločných službách a projektoch vývoja IT agentúr pôsobiacich
v rovnakom členskom štáte alebo v rovnakých oblastiach politiky, ako aj agentúr a Komisie“.
Rámček 13 – ECHA a EFSA – podobná práca, no nedostatočná spolupráca
V európskej zelenej dohode sa oznámila tvorba stratégie Chemikálie – stratégia udržateľnosti v roku
2020. V tomto rámci sa počíta so zvýšenou koordináciou a spoluprácou medzi agentúrami ECHA
a EFSA a inými vedeckými orgánmi EÚ. Komisia takisto poznamenala, že sa bude zaoberať otázkou,
ako zjednodušiť a posilniť právny rámec, a preskúma, ako lepšie využívať agentúry a vedecké orgány
EÚ s cieľom posunúť sa k postupu, v ktorom sa bude jedna látka posudzovať iba raz.
Agentúry ECHA a EFSA spolupracujú pri posúdení nebezpečnosti alebo rizika chemikálií v prípade
chemických látok upravených v rôznych právnych predpisoch. Príkladmi sú posúdenia bisfenolu A
alebo ftalátov.
Komisia zadala zákazku týkajúcu sa pilotného projektu navrhovaného Európskym parlamentom,
v ktorom sa skúmajú výhody, ako aj technické, právne a rozpočtové problémy harmonizácie formátov
údajov a vývoja spoločnej platformy v oblasti údajov o chemickej bezpečnosti. V rámci projektu sa
bude pozornosť venovať aj možnostiam zlepšenia spoločného využívania údajov agentúrami (EFSA,
ECHA) pri vykonávaní jednotlivých právnych predpisov. Predpokladaná dĺžka trvania projektu je 16
mesiacov.
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(Frontex) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016; (EMSA)
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1625 zo 14. septembra 2016; (EFCA) nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1626 zo 14. septembra 2016.

79. Komisia pred vytvorením agentúry formálne požiada, aby využívala jazykové služby CdT.
Komisia zabezpečuje, aby bola súčasťou zakladajúceho aktu novovytvorených agentúr a orgánov
štandardná doložka o preklade.
82. V novom rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách sa vyžaduje, aby bola súčasťou JPD
každej agentúry stratégia spolupráce s tretími krajinami a/alebo medzinárodnými organizáciami (pozri
článok 32).
ZÁVERY A ODPORÚČANIA
84. Komisia pripomína, že zriadenie decentralizovanej agentúry a rámec, v ktorom funguje, je
výsledkom politických rokovaní spoluzákonodarcov. Komisia pripravuje svoje návrhy právnych
predpisov na základe dôkazov získaných v rámci posúdení vplyvu, hodnotení a vstupných informácií
zainteresovaných strán v nadväznosti na usmernenia o lepšej právnej regulácii. Pojem pružnosti má
svoje obmedzenia, ak si vyžaduje zmeny zakladajúcich aktov, ktoré má schváliť zákonodarca.
85. Podľa spoločného prístupu by malo rozhodnutie o vytvorení novej agentúry vychádzať
z objektívneho posúdenia vplyvu týkajúceho sa všetkých príslušných možností. V súlade s tým je
vždy prvou možnosťou Komisie predtým, ako navrhne zriadenie novej agentúry, že plánované úlohy
bude vykonávať Komisia alebo existujúca agentúra. Až vtedy, keď sa táto alebo iné možné alternatívy
nepovažujú za najlepšiu možnosť, možno zvážiť zriadenie decentralizovanej agentúry.
Kontrolami vhodnosti v oblastiach politiky sa získavajú informácie o fungovaní a súdržnosti agentúr
v tej istej oblasti politiky. Takéto hodnotenia, prípadne v spojení s hodnoteniami jednotlivých agentúr,
Komisii vo vhodných prípadoch umožňujú vypracúvať návrhy na úpravy zakladajúcich aktov agentúr.
Odporúčanie 1 – Zabezpečiť relevantnosť, súdržnosť a flexibilitu pri zriaďovaní agentúr
Komisia odporúčanie 1 písm. a) prijíma.
Komisia súhlasí, že pri vykonávaní pravidelných prierezových hodnotení v určitej oblasti politiky
(kontrol vhodnosti) je dôležité zvážiť súdržnosť roly a úloh agentúr s cieľom identifikovať synergie
a obmedziť byrokraciu a zároveň zvážiť potenciálne zlúčenie alebo zrušenie agentúr pôsobiacich
v tejto oblasti.
Komisia odporúčanie 1 písm. b) prijíma.
86. Komisia chápe, že odkaz na rozpočtové postupy EÚ sa týka ročného aj viacročného rozmeru
v dôsledku revidovaného jednotného programového dokumentu.
Odporúčanie 2 – Vyčleniť zdroje agentúram pružnejším spôsobom
Komisia odporúčanie 2 písm. b) prijíma.
Komisia odporúčanie 2 písm. c) prijíma.
87. Komisia zastáva názor, že zodpovednosť členov správnej rady je jasne vymedzená v spoločnom
prístupe a v zakladajúcich aktoch agentúr.
Odporúčanie 3 – Zlepšiť riadenie a podávanie správ o výkonnosti
Komisia konštatuje, že odporúčanie 3 písm. a) je určené agentúram. Komisia nedávno posilnila platný
rámec prostredníctvom nového rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách a súvisiacich
usmernení Komisie k JPD a konsolidovanej výročnej správe o činnosti a bude sledovať jeho
vykonávanie zo strany agentúr.

Komisia odporúčanie 3 písm. b) prijíma.
Komisia odporúčanie 3 písm. c) prijíma.
Komisia hodnotí riadenie agentúr a vo vhodných prípadoch vypracúva legislatívne návrhy v súlade so
spoločným prístupom.
89. Komisia zdôrazňuje, že v článku 32 ods. 1 písm. f) rámcového nariadenia o rozpočtových
pravidlách sa od agentúr vyžaduje, aby vo svojich JPD uviedli stratégiu spolupráce s tretími krajinami
a/alebo medzinárodnými organizáciami, ktorá posilňuje podporu Komisie.
Výmena odborných znalostí medzi agentúrami a orgánmi mimo EÚ sa navyše vo všeobecnosti
realizuje prostredníctvom tzv. pracovných dohôd v spolupráci s ESVČ a Komisiou.
Odporúčanie 4 – Posilniť úlohu agentúr ako stredísk na výmenu odborných znalostí
a vytvárania sietí
Komisia konštatuje, že odporúčanie 4 písm. a) je určené agentúram. V rámcovom nariadení
o rozpočtových pravidlách a v súvisiacich nových usmerneniach Komisie sa od agentúr vyžaduje, aby
prijali „stratégiu na zvýšenie efektívnosti“.
Komisia odporúčanie 4 písm. b) prijíma, pokiaľ sa jej týka.
Komisia poukazuje na skutočnosť, že hlavnú zodpovednosť v oblasti poskytovaniu informácií,
odborných znalostí a podpory majú členské štáty.
Komisia odporúčanie 4 písm. c) prijíma.

Odpovede siete agentúr EÚ (EUAN)

Odpoveď siete agentúr EÚ na „Budúcnosť agentúr EÚ – potenciál väčšej
pružnosti a spolupráce“
Sieť agentúr EÚ (EUAN) víta predbežné zistenia auditu Európskeho dvora audítorov, v
ktorom sa skúmalo, či sú splnené podmienky umožňujúce agentúram EÚ úspešne
dosiahnuť svoje poslanie a ciele.
EUAN berie na vedomie záver Dvora audítorov, že agentúry zohrávajú čoraz významnejšiu
úlohu pri vykonávaní politík EÚ a že majú ústrednú úlohu pri spájaní rôznych záujmov
členských štátov s cieľom dosiahnuť spoločné politické riešenia pre EÚ. Dvor audítorov tiež
zistil, že agentúry majú obmedzenú pružnosť v oblasti zdrojov, a to čiastočne preto, lebo
ich plánovací cyklus je prísne prepojený s rozpočtovým postupom Komisie, že agentúry by
mali dostávať primerané zdroje v súlade so svojimi meniacimi sa potrebami a že by sa mala
posilniť úloha agentúr ako centier odborných znalostí a vytvárania sietí.
Správa je obzvlášť dôležitá v kontexte rozšírených mandátov a skutočnosti, že agentúry
čelia zvýšeným požiadavkám svojich zainteresovaných strán. Zároveň sa však znížili zdroje
agentúr, čo ohrozuje schopnosť agentúr plniť si svoje povinnosti. EUAN tiež víta výzvu
Európskeho dvora audítorov na prideľovanie zdrojov agentúram pružnejším spôsobom.
Vplyv neustáleho znižovania počtu zamestnancov v posledných rokoch a požiadavka
pružnosti sa skutočne intenzívne prejavili počas súčasnej krízy súvisiacej s ochorením
COVID-19, počas ktorej sa od viacerých agentúr požadovala rýchla reakcia, na ktorú museli
odviesť značné zdroje na zabezpečenie nevyhnutnej koordinácie EÚ a rozhodujúcich
odborných znalostí na uľahčenie európskeho a vnútroštátneho rozhodovania počas
pandémie.
EUAN podporuje kroky Európskeho dvora audítorov zamerané na zefektívnenie postupu
preskúmania spojeného s týmto auditom, zatiaľ čo rovnako uznáva, že každá agentúra má
vlastnú právnu subjektivitu. EUAN chce zdôrazniť potrebu úzkej spolupráce medzi
agentúrami a Komisiou pri posudzovaní uskutočniteľnosti odporúčaní, napríklad
prípravných prác na hodnotenie pred ich vykonávaním, a to vzhľadom na jedinečný rozsah
pôsobnosti každej agentúry vrátane rozdielov v zložení ich riadiacich orgánov. Treba sa
vyhnúť univerzálnemu prístupu pre všetkých.
Na záver by sa sieť agentúr EÚ rada poďakovala Európskemu dvoru audítorov za
konštruktívny prístup k vypracovaniu predbežných pripomienok a so záujmom očakáva
pokračovanie spolupráce s agentúrami.

1

Odpovede Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci (EU-OSHA)

Skutočnosť, že sa do nasledujúceho roka opakovane prenášajú rozpočtové prostriedky, súvisí s
viacročnou povahou činností a zmlúv agentúry. Objemy zrušených prenesených prostriedkov z
predchádzajúcich rokov sú veľmi nízke. EU-OSHA zavádza nové opatrenia na zlepšenie
transparentnosti finančného plánovania, aby posilnila riadne riadenie svojich finančných zdrojov.

Santiago de Compostela 12, 5. posch., 48003 Bilbao Španielsko
Tel.: +34 944 358 400 Fax: +34 944 358 401
information@osha.europa.eu http://osha.europa.eu
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Odpovede Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO)

Valletta Harbour 20. júla 2020

Odpoveď úradu EASO na predbežné pripomienky Európskeho dvora
audítorov: „Budúcnosť agentúr EÚ – potenciál pre väčšiu flexibilitu a
spoluprácu“
Na úvod by úrad EASO všeobecne rád poznamenal, že oceňuje rozsiahlu analýzu Európskeho dvora
audítorov v oblastiach priameho záujmu agentúr EÚ. Aj keď sa predbežné pripomienky a odporúčania
považujú za predmet spoločného záujmu agentúr, EASO sa odvoláva na vlastné ťažkosti Európskeho dvora
audítorov pri vytváraní porovnaní medzi 37 agentúrami EÚ, ktoré majú rôznorodú organizačnú štruktúru,
poslania a výzvy. V tomto smere EASO odporúča byť opatrný. aby za predišlo pokušeniu uplatniť uniformný
prístup k meraniu výkonnosti agentúr.
EASO by takisto rád upozornil na nasledujúce cielené pripomienky k príslušným oddielom/bodom
predbežnej správy:

Pripomienky
Odpoveď úradu EASO (bod 29):
V článku 46 nariadenia (EÚ) č. 439/2010 1 sa stanovuje nezávislé expertné hodnotenie, v ktorom sa posúdi
vplyv úradu EASO na praktickú spoluprácu v oblasti azylu a na CEAS. Nezávislé expertné hodnotenie
agentúry vykonané spoločnosťou EY v roku 2014 EASO zadal na základe mandátu vydaného správnou radou
po dohode s Komisiou. Je to v súlade s tým istým článkom 46 zakladajúceho nariadenia úradu EASO. Okrem
toho sa v článku 46 ods. 2 takisto stanovuje, že o časovom rozvrhu budúcich hodnotení rozhodne správna
rada úradu EASO po dohode s Komisiou.
Európska komisia vydala 4. mája 2016 návrh nariadenia o Agentúre Európskej únie pre azyl – EUAA [ktorým
sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 439/2010]. Podľa nového návrhu, ktorý je stále predmetom rokovaní na úrovni
EÚ, sa od Európskej komisie žiada, aby zadala hodnotenie EUAA do troch rokov od nadobudnutia účinnosti
nového nariadenia a následne každých päť rokov s cieľom posúdiť najmä dosah, účinnosť a efektívnosť
agentúry a jej pracovných postupov. Hodnotenie musí zahŕňať dosah agentúry na praktickú spoluprácu,
záležitosti týkajúce sa azylu a CEAS. Komisia má odoslať hodnotiacu správu spolu so svojimi závermi
Európskemu parlamentu, Rade a správnej rade. Zistenia uvedené v hodnotení by sa mali zverejniť.

1

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010 z 19. mája 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl.
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Odpoveď úradu EASO (bod 37):
V akčnom pláne riadenia úradu EASO a pláne zapojenia zamestnancov boli zavedené opatrenia na riešenie
vážnej miery fluktuácie, ktorú EASO zaznamenával, a to najmä v prvej polovici roka 2018 (miera v roku 2018
– 10 %, miera v roku 2019 – 5,76 % [1]). Miera fluktuácie na konci apríla 2020 dosahovala 1,97 %, čo sa javí
tak, že by sa mohol naplniť plán, ktorým je dosiahnuť menej ako 7 % na ročnom základe.
Cieľom zavedenia viacerých opatrení je prilákať zamestnancov a aj ich udržať v agentúre. Ďalej nasleduje
neúplný zoznam opatrení, ktoré zahŕňajú posilnenie internej komunikácie v rámci agentúry, pružnejšie formy
organizácie práce – zosúladenie pracovného a rodinného života – a posilnenie výhľadov zamestnancov na
vzdelávanie a odbornú prípravu:
•

posilnenie riadenia agentúry reštrukturalizáciou organizačnej štruktúry. Cieľom reštrukturalizácie
zavedenej 1. januára 2020 je vytvorenie stabilného rámca pre pružné toky práce a lepšie fungovanie
vo vnútri agentúry spolu s lepšou viditeľnosťou a používaním vedomostí a odborných znalostí úradu
EASO;

•

väčšia transparentnosť na úrovni riadenia. Napríklad prostredníctvom uverejňovania správ zo
stretnutia riadiaceho tímu na intranete;

•

sústavné úsilie o zabezpečenie náležitej komunikácie s kolegami zabezpečujúcimi prevádzkovú
podporu v teréne, napríklad prostredníctvom týždenných videokonferencií;

•

viac pozornosti venovanej funkciám výboru zamestnancov;

•

konajú sa pravidelné stretnutia zamestnancov v rámci oddelení a odborov;

•

zavedenie pružného pracovného času a telepráce;

•

priaznivejšie opatrenia v oblasti školského vzdelávania;

•

zvýšenie počtu zamestnaneckých výletov a činností na budovanie tímu;

•

formalizovanie postupu odchodu, čo umožňuje agentúre získať spätnú väzbu a získané poznatky od
zamestnancov odchádzajúcich z agentúry.

Riadiaci tím úradu EASO zistil kritické riziko zásadných narušení a oneskorení v realizácii plánu pracovných
miest úradu EASO z dôvodu nedávneho vypuknutia nového koronavírusu (COVID-19). Výkonný riaditeľ ihneď
prijal a zaviedol reakcie na zmiernenie rizík.
Odpoveď úradu EASO (bod 39):
V súlade s nariadením o zriadení úradu EASO môžu byť podporné azylové tímy („AST“) vyslané na žiadosť
členského štátu vystaveného mimoriadnemu tlaku (článok 13) na základe operačného plánu (článok 18). Podľa
článku 13 ods. 2 nariadenia o zriadení úradu EASO v reakcii na takúto požiadavku môže EASO koordinovať
nevyhnutnú technickú a operačnú pomoc pre žiadajúci členský štát alebo členské štáty a časovo obmedzené
vyslanie podporného azylového tímu.
V súlade s nariadením o zriadení úradu EASO (články 13, 15 a 16) členské štáty EÚ majú dať k dispozícii
národných expertov v týchto členských štátoch vystavených tlaku na ich žiadosť (napr. Malta, Cyprus, Grécko,
Taliansko). Keďže je však miera vyslania expertov členských štátov v súčasnosti len na úrovni 8 %, EASO bol/je
nútený hľadať alternatívne spôsoby poskytnutia potrebnej podpory. Na tento fakt sa upozornilo v záveroch
Európskej rady z októbra 2016. To bol dôvod, prečo bol vytvorený model dočasných zamestnancov.
Na tento účel EASO uzavrel zmluvy s dočasnými agentúrami na poskytnutie dočasných zamestnancov, v rámci
ktorých sa dohodli pridelenia v každej z príslušných krajín operácií (Malta, Taliansko, Grécko a Cyprus).
[1]

Číselný údaj k 31. decembru 2019.
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Zadania pre úrad EASO vykonávajú dve kategórie dočasných zamestnancov: Dočasní zamestnanci poskytujúci
dočasnú podporu v administratívnych úlohách, ktorí dočasne nahrádzajú stálych zamestnancov; a dočasní
zamestnanci, ktorí sú vyslaní do hotspotov, aby poskytli podporu členským štátom EÚ, ktoré to osobitne
potrebujú (Malta, Taliansko, Grécko a Cyprus), čím dočasne nahrádzajú expertov členských štátov. Tieto
zmluvy sa riadia právom Únie, v nevyhnutných prípadoch sú doplnené právom platným v krajine operácie.
Každá z právnych jurisdikcií má zavedené vnútroštátne pravidlá transpozície smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2008/104/ES z 19. novembra 2008 o dočasnej agentúrnej práci.
Rezervná skupina v oblasti azylu plánovaná v návrhu nariadenia o EUAA môže pomôcť lepšie riešiť
problematiku nedostatočného vysielania, najmä v prípadoch, keď sa vyžaduje bezodkladné opatrenie na
riešenie situácií zapríčiňujúcich neprimerané tlaky a mimoriadnu záťaž pre azylové a prijímacie systémy
členských štátov.
Odpoveď úradu EASO (bod 42):
EASO uznáva a víta poznámky Európskeho dvora audítorov týkajúce sa dĺžky plánovacieho cyklu a výziev, ktoré
by mohol predstavovať pre agentúry, napríklad EASO, ktoré pracujú v prostredí, ktoré je do určitej miery
nepredvídateľné a premenlivé.
Odpoveď úradu EASO (bod 64):
Len v online médiách (podľa čitateľov dotknutých médií) sa prítomnosť úradu EASO dramaticky zvýšila
z 2,1 miliardy v roku 2017 na 8,2 miliardy v roku 2019. Všetky číselné údaje (vrátane ďalej uvedených)
pochádzajú od Meltwater Media Intelligence.
EASO sa viac zameriava na dosah k publiku než na počet článkov. Malé miestne články sa dostanú k nízkemu
počtu ľudí, zatiaľ čo veľké tlačové agentúry (Reuters, AFP, AP, ANSA atď.) a veľké medzinárodné
a vnútroštátne publikácie oslovia milióny jedným článkom. Práve na tie sa EASO zameriava, aby pokračoval
v budovaní poznávania značky. Podľa jeho nástroja Meltwater v čase od 1. januára 2018 do konca júla 2019
bol úrad EASO spomenutý v 10 773 článkoch (na rozdiel od 2 226, v ktorých bol citovaný). Len v čase od
januára do júla 2019 bol úrad EASO spomenutý približne v 2 480 článkoch (viac ako za celé referenčné
obdobie).
Na záver EASO konštatuje, že venuje veľmi významnú pozornosť prítomnosti v sociálnych médiách okrem
tradičných/online médií. EASO si uvedomuje, že moderný občan má krátky rozsah pozornosti a všeobecne
získava správy zo svojho účtu na Facebooku alebo Twitteri, nie z tradičných médií. V tomto smere úrad EASO
sústavne dopĺňa svoje účty a má silný audiovizuálny záznam, produkuje pravidelný obsah, aby občanov
informoval o svojich činnostiach a mandáte na sociálnych médiách. Dva príklady sú:
•

https://twitter.com/i/status/1205095369870368770 (733 000 zobrazení na Twitteri; 1,5 milióna
pozretí na Facebooku)

•

https://twitter.com/i/status/1182213348508753920 (777 000 zobrazení na Twitteri)

Odpoveď úradu EASO (bod 65):
EASO súhlasí s pripomienkou Európskeho dvora audítorov týkajúcou priestoru na zlepšenie informovania
agentúr o výsledku kľúčových rokovaní, ktoré sa konajú v rámci rozpočtových rokovaní. Predmetným prípadom
je rozpočet úradu EASO na rok 2020, ktorý utrpel zníženie na úrovni 24,7 milióna EUR zo strany rozpočtového
orgánu v priebehu zmierovacieho postupu. V dôsledku toho EASO vykonáva ťažkopádnu úlohu, pretože musí
revidovať viacero zo svojich plánovaných činností vrátane operačného plánovania stanoveného vo svojich
programovacích dokumentoch.
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Odpoveď úradu EASO (bod 77):
EASO súhlasí s výhodnosťou nadviazania zmysluplnej spolupráce s inými agentúrami EÚ, ktoré pôsobia
v rovnakej oblasti politiky. EASO vytvoril pracovné vzťahy s niekoľkými agentúrami SVV vrátane agentúry
Frontex, FRA, Europolu a agentúry eu-LISA. EASO naďalej spolupracuje s agentúrami Frontex a eu-LISA na
základe plánov o spolupráci.
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Odpovede Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž
(Frontex)

Odpoveď Európskej agentúry pre
pohraničnú a pobrežnú stráž
Rámček 7. Rozpočet agentúry Frontex v oblasti návratov neslúži výslovne na podporu
návratových operácií. Od roku 2016 zahŕňa mandát v oblasti návratov aj prednávratové
činnosti. Všetky návratové operácie a činnosti súvisiace s návratmi podporované
agentúrou Frontex vo veľkej miere závisia od ad hoc požiadaviek členských štátov
založených na krátkodobých potrebách (väčšinou v závislosti od skutočnej dostupnosti
navrátilcov).
V roku 2019 sa trend obrátil: rozpočet vyhradený pre návraty bol pôvodne vo výške 63
mil. EUR a plnenie rozpočtu bolo 67,4 mil. EUR.
76. Rámcom pre cyklus politík EÚ/EMPACT sa posilnila spolupráca agentúr SVV. Táto
platforma pomohla posilniť vzájomné kontakty predovšetkým medzi agentúrami
Europol, Frontex, Eurojust a CEPOL.
EFCA a EMSA spolupracujú s agentúrou Frontex v oblasti pobrežnej stráže na základe
tripartitnej pracovnej dohody podpísanej v roku 2017. Riadiaci výbor, ktorý predstavujú
výkonní riaditelia týchto troch agentúr EÚ, prijíma ročný strategický plán.

Odpovede Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA)

EFSA – Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

ODPOVEDE ÚRADU EFSA NA OSOBITNÚ SPRÁVU DVORA AUDÍTOROV:
„BUDÚCNOSŤ AGENTÚR EÚ – POTENCIÁL VÄČŠEJ FLEXIBILITY A SPOLUPRÁCE“

PRIPOMIENKY
Agentúry podávajú podrobnejšie správy o aspektoch výkonnosti, ale ich príspevok k politike a spolupráci EÚ
nie je jasne meraný a oznamovaný občanom
57. EFSA má ukazovatele vstupu/výstupu (výsledky na prevádzkovej úrovni), ako aj výsledkov a priebežného
vplyvu (výsledkov na strategickej/politickej úrovni), ktoré komplexne merajú celkovú výkonnosť. V jednotnom
programovom dokumente (SPD) a výročnej správe o činnosti (CAAR) sú jasne prepojené s cieľmi nariadenia
o jeho zriadení a jeho stratégiou, ktoré pre agentúry predstavujú premietnutie všeobecných politických cieľov.
Keďže agentúry (väčšina z nich) sú orgány prispievajúce čiastočne k vykonávaniu politík, nie sú schopné priamo
merať vplyv svojej práce na politické ciele a spoločnosť ako takú. Toto je úlohou tvorcov politík Komisie
a členských štátov. EFSA a iné agentúry sú ochotné k tomu prispievať, ak by takýto rámec bol navrhnutý
príslušnými tvorcami politík. EFSA však už spolupracuje so svojím partnerom, GR SANTE, na meraní relevantných
ukazovateľov politiky, súvisiacich napríklad s dobrým menom, spokojnosťou a využívaním vedeckých
odporúčaní a dôkazov, ktoré vypracúva, zainteresovanými stranami.
Ukazovatele by mali merať výkonnosť organizácie, ktorá, ako sa už uviedlo, je relevantná na prevádzkovej úrovni
(napr. vstupy, výstupy), ako aj na strategickej úrovni (napr. výsledky, vplyvy). Prevádzková výkonnosť
predstavuje to, čo by organizácia mala kontrolovať, zatiaľ čo strategická výkonnosť sa týka toho, k čomu
organizácia môže prispievať, najmä k ďalšiemu napredovaniu intervenčnej logiky výsledkov, ktoré sleduje (t. j.
spoločenské/politické vplyvy). V tomto zmysle treba očakávať, a je dobrým zvykom, aby agentúra, ako je EFSA,
mala väčší podiel ukazovateľov prevádzkovej výkonnosti než ukazovateľov vplyvu na politickej úrovni.
Informovanosť a nadväzujúce aktivity v médiách o príspevku agentúr k politike a spolupráci sú obmedzené
63. Oznámenie o riziku a činnosť smerom ku všetkým skupinám publika úradu EFSA, napríklad k priemyslu,
MVO, spotrebiteľom, akademickej pôde, poľnohospodárom, odborníkom z praxe a distribútorom predstavovala
dôležitý prvok práce úradu EFSA. Oznámenie o riziku je súčasťou mandátu úradu EFSA stanoveného v nariadení
o jeho zriadení, ale EFSA takisto vynaložil veľa úsilia na vytvorenie otvorených a transparentných procesov
vyhodnotenia rizika, podporených prístupom s výrazným zapojením zainteresovaných strán. Nedávnym
nariadením o transparentnosti sa ešte viac zlepšuje úsilie v oblasti oznámenia o riziku aj zapojenia. Všetky
výstupy úradu EFSA sú verejne dostupné. Prioritné témy, ktoré sú identifikované úradom EFSA na základe
diskusie s jeho partnermi, sú často predmetom osobitných kampaní s cieľom zvýšiť informovanosť o otázkach
bezpečnosti potravín skúmaných širokou verejnosťou.
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Obrázok 9 – Tlačové články agentúry
64.EFSA uverejňuje svoje vedecké výstupy v časopise EFSA Journal. Výstupy všetkých činností, ktoré EFSA zadáva
alebo spolufinancuje prostredníctvom grantov, sa uverejňujú v publikáciách EFSA Supporting Publications.
V oboch prípadoch ide o voľne prístupné, online vedecké časopisy. Časopis EFSA Journal bol akceptovaný
citačným indexom Science Citation Index Expanded. Články sa uverejňujú priebežne, t. j. ihneď po dokončení
vedeckého výstupu.
Spolupráca s členskými štátmi je veľmi dôležitá, ale neprebieha vždy hladko
71. EFSA udržiava úzku spoluprácu s príslušnými orgánmi členských štátov (ČŠ). Dosahuje ju prostredníctvom
viacerých mechanizmov vrátane:
poradného fóra (Advisory Forum, AF), orgánu združujúceho zástupcov z členských štátov, Nórska a Islandu,
ktorý radí úradu EFSA v oblasti jeho pracovného programu a priorít s cieľom zlepšiť vedeckú spoluprácu
a vyhýbať sa duplicite práce. Poradné fórum takisto plní dôležitú úlohu pri identifikovaní, riešení či objasňovaní
odlišností vo vedeckých názoroch medzi EFSA a orgánmi ČŠ;
siete kontaktných bodov, ktorá pôsobí ako vyslanec úradu EFSA v členských štátoch a pomáha pri spolupráci
úradu EFSA s poradným fórom;
vedeckých sietí, ktoré majú tematické zameranie a združujú zástupcov členských štátov, Nórska a Islandu
a poskytujú podporu v oblasti vedeckých záležitostí, získavania údajov atď. podľa priorít úradu EFSA. Sieť
komunikačných odborníkov je prevádzkovaná ako vedecká sieť zameriavajúca svoje činnosti na iniciatívy
a koordináciu oznámení o rizikách.
EFSA na návrh členov poradného fóra vedie zoznam príslušných organizácií členských štátov, ako sa stanovuje
v článku 36 nariadenia (ES) č. 178/2002. Organizácie na tomto zozname môžu vykonávať úlohy, ktorými ich EFSA
môže poveriť, ako je stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 2230/2004. EFSA má zavedený príslušný grantový
mechanizmus na podporu spolupráce s takouto organizáciou.
73.V prípade EFSA má poradné fórum medzi svojimi cieľmi poslania identifikovať synergie a vyhýbať sa duplicite
práce. Na dosiahnutie týchto cieľov EFSA poskytuje nástroje na zjednodušenie výmeny informácií medzi členmi
poradného fóra a úradom EFSA týkajúcej sa prebiehajúcich a plánovaných činností vyhodnotenia rizika. Pre
členské štáty nie sú záväzné. V článku 30 nariadenia (ES) č. 178/2002 sa stanovuje mechanizmus na identifikáciu
a zaobchádzanie s vedeckými rozdielmi.
Ďalším dôležitým kanálom spolupráce s členskými štátmi sú vedecké siete. Sú vytvorené v oblastiach
identifikovaných úradom EFSA v rámci mandátu, ktorý navrhuje EFSA a schvaľuje poradné fórum (napr. GMO,
vyhodnotenie mikrobiálneho rizika, získavanie údajov o chemickom monitorovaní, spotreba potravín atď.).
V týchto sieťach sú členmi zástupcovia členských štátov. Práca sietí uľahčuje získavanie údajov a výmenu
informácií.
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RÁMČEK 13 ECHA a EFSA – podobná práca, nedostatočná spolupráca
V prípade tém, v ktorých majú EFSA aj ECHA značné odborné znalosti, Európska komisia poskytla týmto dvom
agentúram spoločné mandáty. Tie nadväzujú na ustanovenia nariadenia REACH.
GR SANTE spolu s inými príslušnými GR iniciovalo úsilie o posilnenie spolupráce medzi GR a medzi agentúrami
so zapojením agentúr pôsobiacich pod jeho patronátom (EFSA, ECDC, EMA, CVO), ako aj agentúr, ktorých
činnosti úzko súvisia so zdravím a životným prostredím (ECHA, EEA). Cieľom je strategicky sa zosúladiť a vyvinúť
spoločné projekty v oblastiach spoločného záujmu.
Okrem toho, popri existujúcom memorande o porozumení sa EFSA a ECHA zapojili do rokovaní na úrovni
vrcholového manažmentu s cieľom určiť oblasti spoločného záujmu, v ktorých by boli prínosné synergie či
spolupráca. Dosiaľ z tejto – prebiehajúcej – diskusie vzniklo viacero konkrétnych výsledkov. Napríklad ECHA
poskytuje úradu EFSA prostredníctvom dohody o úrovni poskytovaných služieb podporu v príprave IUCLID ako
riešenie správy údajov získavania a spracovania údajov predložených v dokumentáciách. Už sa uskutočnil pilotný
projekt v oblasti pesticídov s pozitívnymi výsledkami. Očakáva sa, že spolupráca s agentúrou ECHA na tomto poli
povedie k zjednodušeniu procesu predkladania dokumentácie pre priemysel.
Okrem toho, keď sa pracuje na rovnakých látkach, ale podľa odlišných regulačných rámcov, ECHA a EFSA sa
navzájom informujú a skúmajú možnosti spolupráce, napríklad výmenou odborných znalostí, ak vzniknú témy
spoločného záujmu, napríklad posúdenie určitých chemických látok.
K synergiám dochádza aj v iných oblastiach, napríklad pri spoločnom nábore zamestnancov, spoločnom
obstarávaní bežných služieb, spoločnom prispievaní k politickým iniciatívam atď.
Osvetové úsilie agentúr na medzinárodnej úrovni zostalo obmedzené
83.Interakcie EFSA s medzinárodnými organizáciami a organizáciami v tretích krajinách sú vymedzené
ustanoveniami jeho nariadenia o zriadení (ES) č. 178/2002. Z praktického hľadiska pracovný program úradu
EFSA obsahuje činnosti medzinárodnej vedeckej spolupráce. Sú plánované na základe konzultácie
a informovania Európskej komisie a prispievajú k zlepšeniu spolupráce medzi zapojenými medzinárodnými
organizáciami v EÚ a v tretích krajinách.
V súčasnosti EFSA udržiava priebežnú vedeckú spoluprácu na témy v rámci svojej pôsobnosti s viacerými veľkými
medzinárodnými partnermi. Táto spolupráca prebieha na základe memoránd o spolupráci alebo podobných
dohôd. EFSA má vymedzenú skupinu zamestnancov, ktorá uľahčuje výmeny s medzinárodnými partnermi
a medzinárodnými organizáciami.
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ODPORÚČANIA
Odporúčanie 2a – Prideliť viac zdrojov agentúram flexibilnejším spôsobom
Podľa názoru úradu EFSA by sa pridelenie zdrojov agentúram flexibilnejším spôsobom dalo najlepšie dosiahnuť
odstránením dvojitého obmedzenia rozpočtu a plánu pracovných miest a odstránením stropov počtov
zamestnancov so zreteľom na zmluvných zamestnancov zamestnaných podľa podmienok zamestnávania
ostatných zamestnancov EÚ.
Možnosť, aby viac agentúr vyberalo poplatky, by im takisto umožnila, aby boli menej závislé od príspevku EÚ
(Európsky parlament už vyzval Komisiu a agentúry, aby ďalej skúmali výber poplatkov).
Odporúčanie 3a – Zlepšiť spravovanie výkonnosti a podávanie správ o nej
EFSA už podáva správy o politických cieľoch (spojené s cieľmi nariadenia o zriadení a viacročnou stratégiou) vo
výročnej správe o činnosti na základe výkonnosti. Všetky výročné správy o činnosti sú zverejnené. Tieto správy
by mohli byť lepšie prepojené so správami iných agentúr a inštitúcií EÚ pôsobiacich v rovnakom politickom
klastri.
Podľa názoru úradu EFSA by mohli byť v rámci politických klastrov vymedzené multiagentúrne štruktúry riadenia
(napr. zdravie a životné prostredie) v záujme zlepšenia mechanizmu správy a riadenia. Tieto riadiace orgány by
štruktúrovali očakávané príspevky rôznych zainteresovaných strán do zamýšľaných politických cieľov,
posudzovali by spoločné plánovanie a výkonnosť a umožňovali synergie a spoločné služby.
Odporúčanie 4a – Posilniť úlohu agentúr ako stredísk pre výmenu odborných znalostí a vytváranie sietí
Na to, aby posilnená spolupráca medzi agentúrami bola efektívna a jednotná, by úrad EFSA mohol využiť
posilnenú úlohu Komisie ako kľúčový faktor pre rozvoj koordinovaného prístupu, ktorý sa vymedzí v záväznom
rámci prepájajúcom politiky, očakávané výsledky, kľúčové výstupy, zdroje a zodpovednosti v rámci politických
klastrov agentúr. Toto by umožnilo lepšie posúdiť príspevky jednotlivých agentúr k zamýšľanému cieľu, ale aj
posilniť spoluprácu a synergie pri súčasnom zvyšovaní celkovej efektívnosti.
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Odpovede Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo
(EUIPO)

Odpovede úradu
53. Verejná kontrola nad plne samofinancovanými agentúrami vrátane úradu EUIPO sa
vykonáva inak, v súlade so štruktúrou riadenia stanovenou zákonodarcom. V prípade úradu
EUIPO udeľuje absolutórium rozpočtový výbor úradu, ktorý zahŕňa jedného zástupcu
Európskeho parlamentu, dvoch zástupcov Komisie a jedného zástupcu každého členského
štátu. Rozpočtový výbor úradu vychádza nielen z rozpočtových otázok a otázok súvisiacich
s dodržiavaním predpisov, ale v pomerne veľkej miere aj zo zreteľu na výkonnosť. Úrad má
vyspelý a dobre zavedený systém riadenia výkonnosti. Okrem toho sa na zasadnutiach
správnej rady a rozpočtového výboru zúčastňujú ako pozorovatelia združenia používateľov,
čo umožňuje rozsiahlu kontrolu zo strany verejnosti.
Nariadenie úradu o rozpočtových pravidlách, ktorým sa riadi plnenie rozpočtu, vychádza z
rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách a schvaľuje ho rozpočtový výbor po porade
s Európskym dvorom audítorov a Európskou komisiou. Okrem toho audit ročnej účtovnej
závierky úradu vykonáva Európsky dvor audítorov.
Rozdiel v spôsobe, akým sa vykonáva verejná kontrola, stanovuje v princípe dva rôzne
modely udeľovania absolutória. Cieľom všeobecného postupu udelenia absolutória je, aby
príslušný orgán prevzal zodpovednosť za plnenie rozpočtu EÚ pred Európskym
parlamentom a Radou, t. j. dvoma orgánmi zodpovednými za rozpočet EÚ. V prípadoch, keď
nejde o prostriedky z rozpočtu EÚ, zákonodarca rozhodol, že Európsky parlament a Rada
nie sú zodpovedné za absolutórium. Tento rozdiel uznáva aj návrh rozpočtu EÚ, 1 podľa
ktorého má štruktúra financovania agentúr (t. j. to, či v skutočnosti dostávajú príspevky z
rozpočtu EÚ) vplyv aj na uplatniteľný postup udeľovania absolutória, ako sa stanovuje v
článku 70 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách. 2 Na úrad EUIPO sa článok 70 ods.
4 nariadenia o rozpočtových pravidlách nevzťahuje, a preto jeho absolutórium udeľuje jeho
rozpočtový výbor (článok 176 ods. 2 zakladajúceho aktu úradu).
79. Spolupráca medzi úradom EUIPO a CdT predstavuje kladný príklad konštruktívneho
partnerstva. Úrad EUIPO už skutočne úzko spolupracuje s CdT v rámci programu spolupráce
EUIPO-CdT na roky 2019 – 2020, ktorý obsahuje 5 projektov modernizácie, ktoré budú
realizovať obe agentúry spoločne.

návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020 (pracovný dokument, časť III – orgány
zriadené Európskou úniou s právnou subjektivitou a verejno-súkromným partnerstvom).
2 S výnimkou dvoch plne samofinancovaných agentúr sa na všetky decentralizované agentúry vzťahuje
udeľovanie absolutória plnenia rozpočtu Európskym parlamentom na odporúčanie Rady.
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Odpovede Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (SRB)

Odpoveď SRB
22 (Graf 5). Pokiaľ ide o jednotnú radu pre riešenie krízových situácií (SRB), Generálne
riaditeľstvo pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov (GR FISMA)
koná ako partnerské generálne riaditeľstvo a ako miesto vstupu do Komisie (so štatútom
stáleho pozorovateľa na výkonných a plenárnych zasadnutiach rady). GR FISMA ako také
nie je zodpovedné za prevádzku SRB, ktorá sa však za vykonávanie nariadenia o
jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií (nariadenie SRMR) zodpovedá
Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.
29 (Graf 6). Podľa článku 94 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 Komisia uverejňuje každé
tri roky správu, v ktorej neposudzuje SRB ako takú, ale skôr posudzuje uplatňovanie
nariadenia SRMR s osobitným dôrazom na monitorovanie potenciálneho vplyvu na
hladké fungovanie vnútorného trhu.
53. SRB chápe, že odkaz Európskeho dvora audítorov na obmedzenú verejnú kontrolu
nad plne financovanými agentúrami sa týka plnenia rozpočtu, keďže verejná kontrola
celkovej výkonnosti SRB sa riadi rôznymi ustanoveniami nariadenia SRMR, najmä s
článkom 45 a článkom 46 a dohodou o zodpovednosti a dohľade medzi Európskym
parlamentom a SRB.

Audítorský tím
V osobitných správach EDA sa predkladajú výsledky jeho auditov, ktoré sa týkajú politík
a programov EÚ alebo tém riadenia súvisiacich s konkrétnymi rozpočtovými oblasťami.
EDA vyberá a navrhuje tieto audítorské úlohy tak, aby mali maximálny vplyv, pričom sa
zohľadňujú riziká pre výkonnosť či zhodu, výška súvisiacich príjmov alebo výdavkov,
budúci vývoj a politický a verejný záujem.
Tento audit výkonnosti vykonala audítorská komora IV Regulácia trhov
a konkurencieschopné hospodárstvo, ktorej predsedá člen EDA Alex Brenninkmeijer.
Audit viedol člen EDA Alex Brenninkmeijer, podporu mu poskytla atašé kabinetu Di Hai,
hlavný manažér Friedemann Zippel, vedúci úlohy Eddy Struyvelt a audítori
Joaquín Hernández Fernández, Arunas Juozulynas, Sevdalina Todorova,
Julio Cesar Santin Santos, Benedicte Hemelaer, Christine Becker a Janis Gaisonoks.
Projekt v oblasti veľkých dát vykonali dátoví odborníci Claudia Albanese, Zsolt Varga
a Emmanuele Fossati. Thomas Everett poskytol jazykovú podporu.
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Dátum

Schválenie memoranda o plánovaní auditu/začiatok auditu

26. 2. 2019

Oficiálne zaslanie návrhu správy Európskej komisii
(prípadne inému kontrolovanému subjektu)

30.4.2020

Schválenie konečnej verzie správy po námietkovom konaní

28. 7. 2020

Oficiálne odpovede Európskej komisie prijaté vo všetkých
jazykoch

25.8.2020

Oficiálne odpovede Siete agentúr EÚ (EUAN) prijaté vo všetkých
jazykoch

3.8.2020

Oficiálne odpovede Európskej agentúry pre bezpečnosť
a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) prijaté vo všetkých
jazykoch

29.7.2020

Oficiálne odpovede Európskeho podporného úradu pre azyl
(EASO) prijaté vo všetkých jazykoch

28.8.2020

Oficiálne odpovede Európskej agentúry pre pohraničnú
a pobrežnú stráž (Frontex) prijaté vo všetkých jazykoch

24.7.2020

Oficiálne odpovede Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín
(EFSA) prijaté vo všetkých jazykoch

5.7.2020

Oficiálne odpovede Úradu Európskej únie pre duševné
vlastníctvo (EUIPO) prijaté vo všetkých jazykoch

3.8.2020

Oficiálne odpovede Jednotnej rady pre riešenie krízových
situácií (SRB) prijaté vo všetkých jazykoch

27.7.2020

AUTORSKÉ PRÁVA
© Európska únia, 2020.
Politika týkajúca sa opakovaného použitia materiálov Európskeho dvora audítorov
(EDA) je stanovená v rozhodnutí Európskeho dvora audítorov č. 6/2019 o politike
otvoreného prístupu a opakovanom použití dokumentov.
Pokiaľ sa nestanovuje inak (napr. v osobitnom upozornení o autorských právach),
obsah materiálov EDA vo vlastníctve EÚ podlieha licencii Creative Commons
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). To znamená, že opakované použitie je
povolené pod podmienkou, že sa náležite uvedie zdroj a označia prípadné zmeny.
Používateľ nesmie skresliť pôvodný význam či myšlienku dokumentov. EDA nenesie
zodpovednosť za žiadne dôsledky opakovaného použitia.
V prípade, že konkrétny materiál zobrazuje alebo opisuje identifikovateľné súkromné
osoby, napr. fotografie zamestnancov EDA, alebo ak obsahuje prácu tretej strany,
používateľ je povinný získať dodatočné povolenie. Ak je súhlas udelený, ruší sa ním
uvedené všeobecné povolenie a jasne sa vymedzí každé prípadné obmedzenie týkajúce
sa použitia.
V prípade použitia či šírenia obsahu materiálov, ktoré EÚ nevlastní, je potrebné žiadať
povolenie priamo od držiteľov autorských práv:
Ilustrácie 3 a 5: Ikony vytvorené Pixel perfect na https://flaticon.com.
Politika EDA týkajúca sa opakovaného použitia materiálov sa nevzťahuje na softvér
ani dokumenty, ktoré podliehajú právam priemyselného vlastníctva, ako sú patenty,
ochranné známky, zapísané dizajny, logá a názvy, a používateľovi sa na ne licencia
neposkytuje.
V súbore webových sídiel inštitúcií Európskej únie v rámci domény europa.eu sa
uvádzajú odkazy na sídla tretích strán. Keďže sú mimo kontroly EDA, odporúčame Vám
oboznámiť sa s ich politikami ochrany osobných údajov a autorských práv.
Použitie loga Európskeho dvora audítorov
Logo Európskeho dvora audítorov sa nesmie použiť bez predchádzajúceho súhlasu
Európskeho dvora audítorov.
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EDA sa v minulosti zameriaval na výkonnosť jednotlivých agentúr,
v tejto správe však ide o prvé celkové posúdenie podmienok, ktoré
zaviedla EÚ s cieľom podporiť všetky agentúry EÚ pri plnení svojich
politík v prospech občanov. V našom audite sme identifikovali potrebu
väčšej pružnosti, pokiaľ ide o zriaďovanie, fungovanie a možné rušenie
agentúr. Zistili sme tiež, že nedostatočná spolupráca s členskými štátmi,
priemyselným odvetvím, Komisiou alebo inými agentúrami a/alebo
nedostatočná podpora bránia tomu, aby niektoré agentúry plnili svoju
úlohu v plnom rozsahu. Odporúčame, aby Komisia a agentúra účelnejšie
hodnotili súdržnosť agentúr počas ich existencie a podľa toho
prispôsobili aj zdroje, aby posúdili neefektívne aspekty v oblasti správy
a zlepšili vykazovanie výkonnosti tak, aby sa zameriavalo nielen
na činnosti agentúr, ale aj na ich dôležitý prínos k plneniu politík
a aby podporili snahy agentúr o spoluprácu ako centier odborných
znalostí a vytvárania sietí.
Osobitná správa EDA podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ.

