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Konferencia na vysokej úrovni o zlepšovaní povinnosti EÚ 
zodpovedať sa: EDA sa angažuje v dialógu so zainteresovanými 
stranami na úrovni EÚ a členských štátov  

Na Európskom dvore audítorov (EDA) sa dnes konala konferencia na vysokej úrovni, na ktorej sa zišlo 
mnoho tých, ktorí sa snažia zabezpečiť, aby sa Európska únia zodpovedala za verejné výdavky 
vynakladané na dosahovanie cieľov EÚ. Politici, poslanci, audítori EÚ a členských štátov, ako aj členovia 
odborných skupín a akademickej obce preskúmali súčasné opatrenia v oblasti povinnosti zodpovedať sa 
v EÚ a kriticky sa zamysleli nad tým, ako by sa tieto opatrenia mohli v nadchádzajúcich rokoch vyvíjať. 
Užšia spolupráca medzi vládnymi orgánmi, parlamentmi a audítormi na úrovni EÚ a členských štátov je 
potrebná na to, aby mala verejnosť lepší obraz o výkonnosti politík a programov EÚ. 

„Účinná demokratická kontrola a efektívny verejný audit sa navzájom dopĺňajú. Prispievajú k legitimite tým, 
že občanom EÚ objasňujú, aký pokrok sa dosiahol, napríklad v zlepšovaní ekonomiky, zvyšovaní možností 
zamestnania, zabezpečovaní hraníc Únie či ochrane životného prostredia, a za akú cenu,“ povedal predseda 
EDA Vitor Caldeira, „ale aby sa to stalo, musia byť zavedené správne opatrenia v oblasti povinnosti 
zodpovedať sa na úrovni EÚ a členských štátov.“ 

Pán Kevin Cardiff, člen EDA zodpovedný za prezentáciu situačnej správy a predsedajúci tejto konferencie 
povedal: „Mnoho štruktúr povinnosti zodpovedať sa v EÚ je stanovených v Zmluve a právnych predpisoch. 
Tie sa nezmenia zo dňa na deň. Účelom situačnej správy EDA a dnešnej konferencie je však naštartovať 
diskusiu o potrebnej zmene a ako by ju bolo možné zaviesť.“ 

Podpredseda Európskeho parlamentu Olli Rehn poznamenal: „Vítam vecnú analýzu, ktorú EDA vykonal vo 
svojej situačnej správe, ktorá správne zdôrazňuje potrebu jasnosti pravidiel a zodpovedností na rôznych 
úrovniach. Medzivládne opatrenia na úrovni EÚ, akým je Európsky mechanizmus pre stabilitu, by mali byť 
zavedené do štruktúr spoločenstva a do kompetencie audítorov EÚ.“ 

Ingeborg Grässle, predsedkyňa Výboru pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu, na záver dodala: 
„Som vďačná EDA za to, že nám ukázal, aký zložitý sa stal systém EÚ. Chcela by som vás uistiť, že odkazy 
z dnešného dňa nezostanú nepovšimnuté, ale budú základom našich úvah vo Výbore pre kontrolu rozpočtu 
Parlamentu. Taktiež by som chcela vyzvať všetky inštitúcie EÚ, aby robili viac v oblasti povinnosti 
zodpovedať sa.” 
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Poznámky pre vydavateľov: 

EDA je ako inštitúcia EÚ zodpovedná za ochranu finančných záujmov občanov EÚ viazaný zabezpečiť a 
zlepšiť povinnosť zodpovedať sa za výdavky EÚ. 

Audítori EÚ nedávno preskúmali opatrenia EÚ týkajúce sa povinnosti zodpovedať sa a verejného auditu a 
identifikovali medzery, prekrývania a výzvy. Táto konferencia poskytla základ pre rozpravu medzi 
poslancami Európskeho parlamentu, Európskou komisiou, EDA, Európskou centrálnou bankou, Európskou 
investičnou bankou, Európskym mechanizmom pre stabilitu, vnútroštátnymi kontrolnými úradmi a 
akademickou obcou o tom, ako by sa mali tieto opatrenia vyvíjať v reakcii na vývoj v hospodárskej, 
rozpočtovej a menovej integrácii. Diskusie sa zamerali na povinnosť zodpovedať sa v EÚ, najmä vo vzťahu 
k centrálnym bankám a orgánom dohľadu, krízové a pokrízové štruktúry, dosiahnutie pákového efektu 
s finančnými prostriedkami EÚ s vonkajšou účasťou, a väčšie zameranie na výkonnosť EÚ. 

Na tejto konferencii sa riešili medzery, prekrývania a výzvy, ktoré môžu existovať na úrovni EÚ a členských 
štátov, ako boli identifikované v nedávno uverejnenej situačnej správe EDA o opatreniach EÚ týkajúcich sa 
povinnosti zodpovedať sa a verejného auditu. V prvej situačnej správe EDA predložil model povinnosti 
zodpovedať sa, ktorý je založený na šiestich prvkoch:  

1) jasné vymedzenie úloh a povinností; 

2) poskytovanie verejného uistenia občanom o dosahovaní cieľov politík EÚ;  

3) demokratický dohľad parlamentmi;  

4) vytváranie mechanizmov spätnej väzby na zabezpečenie zlepšenia postupom času; 

5) poskytnutie silného mandátu na nezávislý externý audit orgánov EÚ s cieľom overiť účty a výkonnosť;  

6) vypracovanie primeraných ustanovení pre audítorské odporúčania na účely ich plnenia a následnej 

kontroly. 

 
Prednášajúci na konferencii: 

Christopher Bovis, Univerzita Hull  
Vítor Caldeira, predseda Európskeho dvora audítorov   
Manfred Kraff, Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre rozpočet 
Kevin Cardiff, člen Európskeho dvora audítorov 
Ingeborg Grässle, predsedkyňa Výboru pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu 
Mark Hallerberg, Škola správy Hertie  
Kalin Anev Janse, Európsky mechanizmus pre stabilitu 
Brigid Laffan, Európsky univerzitný inštitút 
Neven Mates, člen Európskeho dvora audítorov 
Gay Mitchell, bývalý poslanec Európskeho parlamentu 
Gilles Noblet, Európska centrálna banka 
Claes Norgren, Najvyšší kontrolný úrad Švédska 
Henrik Otbo, člen Európskeho dvora audítorov 
Olli Rehn, podpredseda Európskeho parlamentu 
Jacques Sciberras, audítor Európskeho dvora audítorov 
Julie Smith, Univerzita Cambridge 
Igor Šoltes, podpredseda Výboru pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu 
Jonathan Taylor, Európska investičná banka 
Gijs de Vries, St Antony's College Oxford, bývalý člen Európskeho dvora audítorov 
 
V novembri 2014 EDA uverejní svoju 2. situačnú správu, v ktorej sa audítori EÚ snažia identifikovať riziká 
finančného hospodárenia s rozpočtom EÚ. Situačné správy EDA spolu s jeho výročnými správami, 
osobitnými správami a stanoviskami prispievajú k lepšiemu fungovaniu Únie. 
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Výstup z tejto konferencie, ako aj príhovory a príspevky prednášajúcich sú dostupné na internetovej 
stránke EDA eca.europa.eu. Krátke vysvetľujúce video je dostupné tu: 
https://www.youtube.com/watch?v=ozAOxSpdDec&feature=youtu.be  

 

 

 


