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Vážená pani predsedkyňa, vážení členovia,  

je mi cťou, že ste ma dnes sem pozvali prezentovať plán práce Dvora audítorov na rok 2015. 

Rád by som využil túto príležitosť a informoval Vás o audítorských správach, ktoré vypracujeme v roku 
2015, a interných reformách, ktoré uskutočňujeme. 

Pri zostavovaní plánu práce auditov sme zohľadnili vývoj v oblasti politík EÚ, ako aj výsledky mnohých 
interakcií, ktoré sme mali s poslancami tohto Parlamentu v priebehu roka, najmä pokiaľ ide o naše 
audítorské správy a situačné správy. 

Ako viete, v rámci našej stratégie na roky 2013 až 2017 chceme dosiahnuť, aby práca našej inštitúcie 
bola relevantnejšia než kedykoľvek predtým z hľadiska výziev, ktorým čelí EÚ. 

Konkrétne sa snažíme pomáhať tomuto Parlamentu pri zabezpečovaní účinnej povinnosti zodpovedať 
sa za verejné finančné prostriedky vynaložené na riešenie týchto výziev. To zostáva hlavným 
strategickým cieľom našej inštitúcie a poskytuje zameranie pre naše audity plnenia a financovania 
politík EÚ. 

Každoročne sa na základe právnych predpisov EÚ od Dvora audítorov požaduje, aby vykonával 
finančné audity a audity zhody rozpočtu EÚ, Európskeho rozvojového fondu a všetkých agentúr a 
spoločných podnikov EÚ. V roku 2015 uverejníme spolu 55 takýchto výročných a špecifických ročných 
audítorských správ.  

Okrem toho plánujeme uverejniť približne 30 osobitných správ týkajúcich sa zväčša tém výkonnosti. 
Tieto témy sú opísané v pláne práce, ktorý sme dnes uverejnili. Ako vidíte, plánujeme pokryť široký 
rozsah politických opatrení a záležitostí finančného hospodárenia, ktoré odrážajú hlavné priority EÚ a 
obavy občanov. 

Mnohé témy sa týkajú dlhodobých výziev v oblasti politík EÚ stanovených v stratégii Európa 2020 a 
ktoré boli začlenené ako témy do stratégie Dvora audítorov na roky 2013 až 2017. 

Veríme, že tieto témy budú naďalej relevantné. Dovoľte mi preto, aby som ich stručne pripomenul a 
uviedol niekoľko príkladov konkrétnych záležitostí, na ktoré sa zamerajú naše správy v roku 2015. 

Prvou je pridaná hodnota. Ako sme uviedli v mnohých správach a pri mnohých príležitostiach v 
posledných rokoch, manažéri EÚ vypracúvajú mnoho informácií o výške výdavkov EÚ, ale málo o ich 
hodnote. 

Tento nedostatok informácií sťažuje vyvodiť zodpovednosť voči tým, ktorí plnia politiky EÚ za ich 
výkonnosť; predstavuje to riziko, že zlá výkonnosť nebude spochybnená a strácajú sa možnosti na 
zlepšenie. 

Vzhľadom na to, že je dôvera občanov v EÚ stále problémom, sprehľadnenie výkonnosti a pridanej 
hodnoty EÚ pre všetkých je dôležitejšie než kedykoľvek predtým.  

V tejto súvislosti poznamenávame, že podporovanie „kultúry výkonnosti“ na účely zvýšenia pridanej 
hodnoty EÚ je prioritou novej Komisie. Chceli by sme taktiež ubezpečiť tento Parlament, že pridaná 
hodnota je téma, ktorú nájdete vo väčšine výstupov Dvora audítorov v roku 2015.  

Sem patrí aj naša výročná správa o rozpočte EÚ, kde sa v kapitole o výsledkoch rozpočtu EÚ 
zameriame na to, či súčasný rámec výkonnosti umožňuje Komisii monitorovať a riadiť pokrok smerom 
k cieľom stratégie Európa 2020. 

Vzhľadom na to, že slabá ekonomika EÚ naďalej spôsobuje tlak na vnútroštátne rozpočty, plnenie 
stratégie Európa 2020 a posilnenie rastu, zamestnanosti a verejných financií je dôležitejšie než 
kedykoľvek predtým. 

V roku 2015 budeme teda pracovať na správach o špecifických aspektoch týchto troch tém, napríklad 
o inováciách, zamestnanosti mladých ľudí a postupe pri nadmernom deficite. 
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Keďže bol rok 2014 najteplejším v histórii, prijatie opatrení v oblasti zmeny klímy a životného 
prostredia sa opätovne zaraďuje medzi priority politickej agendy. 

V roku 2015 preto taktiež plánujeme predložiť správu o systéme obchodovania s emisiami EÚ, ako aj o 
celom rade opatrení v oblasti životného prostredia, vrátane opatrení týkajúcich sa zachovania prírody 
poľnohospodármi, kvality vody v povodí rieky Dunaj, znečistenia vody v Baltskom mori a boja proti 
nezákonnému výrubu stromov v rozvojových krajinách. 

Zatiaľ som uviedol príklady auditov týkajúcich sa dlhodobých výziev. Okrem nich sme do nášho plánu 
práce zaradili audity týkajúce sa nových záležitostí a posledného vývoja v EÚ. 

V roku 2015 konkrétne plánujeme vypracovať správu o finančnej pomoci EÚ Ukrajine a o politických 
opatreniach EÚ a investíciách do infraštruktúry pre energetickú bezpečnosť, ako aj o novozavedenom 
jednotnom mechanizme dohľadu nad bankami v eurozóne. 

Hoci sa mnoho našich auditov zameria na plnenie politík, ďalšie sa zamerajú konkrétnejšie na typy 
finančnej podpory, ktorú EÚ poskytuje. 

V roku 2015 sa napríklad pozrieme na riadenie grantov v agentúrach a spoločných podnikoch,  
mikrofinancovanie sociálneho začlenenia a nástroje finančného inžinierstva v rozvoji vidieka. 

Vážená pani predsedkyňa, vážení členovia, 

v roku 2015 plánujeme vypracovať viac správ o výkonnosti konkrétnych politík a programov EÚ než 
kedykoľvek predtým. Taktiež si však uvedomujeme, že záleží na načasovaní audítorských správ. 

V roku 2015 už plánujeme znížiť priemerný čas potrebný na vypracovanie správy pri súčasnom 
dodržiavaní medzinárodných štandardov pre najvyššie kontrolné inštitúcie. Ako však viete, zastávame 
názor, že potrebný čas by sa dal ešte viac skrátiť, ak by sa zrevidovali ustanovenia nariadenia o 
rozpočtových pravidlách o prístupe k osobitným správam Dvora audítorov, ako sme Vám to navrhli, 
vážená pani predsedkyňa, v rámci Vašej pôsobnosti ako člena-spravodajcu výboru pre rozpočet. 

Taktiež si uvedomujeme dôležitosť predkladať správy v správny čas, preto Vám onedlho zašleme 
indikatívny časový plán na rok 2015. Viem, že v tejto súvislosti sa pán Itälä, náš nový člen pre 
medziinštitucionálne vzťahy, snaží o koordináciu s týmto výborom – a prostredníctvom tohto výboru s 
ostatnými výbormi Parlamentu – s cieľom zabezpečiť príležitosti na odprezentovanie všetkých našich 
audítorských správ, ako aj ostatných výstupov Dvora audítorov. 

Medzi tieto ostatné výstupy patria stanoviská k legislatívnym návrhom, prehľady audítorských zistení 
a pozičné dokumenty, ktoré Dvor audítorov vypracúva buď na požiadanie ostatných inštitúcií alebo z 
vlastnej iniciatívy.   

Sú založené skôr na našich audítorských skúsenostiach než na konkrétnych auditoch a sú pre nás 
pružným spôsobom na poskytnutie prehľadu a vstupu do procesu rozhodovania tohto Parlamentu, 
Rady a Komisie.  

Hoci sa konkrétne neuvádzajú v pláne práce na rok 2015, predpokladáme, že vypracujeme v priebehu 
roka niekoľko takýchto výstupov. Minulý týždeň sme napríklad prijali stanovisko k návrhu Komisie o 
revízii niektorých ustanovení súčasného nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na 
rozpočet EÚ. 

Taktiež pripravujeme stanovisko k návrhu nariadenia o rozpočtových pravidlách jednotnej rady pre 
riešenie krízových situácií.  

Hoci sme zatiaľ nedostali oficiálnu žiadosť o stanovisko, dôkladne sledujeme legislatívne postupy 
týkajúce sa zriadenia Európskeho fondu pre strategické investície s cieľom  poskytnúť náležitý 
prehľad založený na našich skúsenostiach s auditmi podobných nástrojov.   

Vážená pani predsedkyňa, vážení členovia, 

ako som povedal na začiatku, v roku 2015 budeme pokračovať v realizácii interných reforiem.  
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Na rok 2015 sme si stanovili ambiciózny plán práce, ktorý, ako veríme, dokážeme zrealizovať tým, že 
jednotlivé audity budú viac zamerané, zjednodušením postupov a ďalším zvýšením efektívnosti.  

V roku 2015 celkovo predpokladáme nárast podielu zdrojov vyčlenených na audit výkonnosti, ako to 
odporučil tento Parlament vo svojej správe z roku 2014 o budúcej úlohe Dvora audítorov. 

Reformy, ktoré uskutočňujeme, nepomôžu len zvýšiť našu kapacitu vykonávať audity výkonnosti, ale aj 
našu schopnosť zmeniť v prípade potreby náš plán práce v priebehu roka v reakcii na dôležitý vývoj a 
nové priority. 

Do týchto reforiem sú začlenené relevantné odporúčania tohto Parlamentu a našich partnerských 
hodnotiteľov na ďalšie zlepšenie našich postupov pri výkone auditov výkonnosti. 

Budeme sa napríklad snažiť rozvinúť naše odborné znalosti politík a kapacitu vykonávať audity 
výkonnosti, najmä v oblastiach ako „banková únia“, v ktorej máme nové zodpovednosti. 

Napokon, pokiaľ ide o spoluprácu s najvyššími kontrolnými inštitúciami členských štátov, dovoľte mi 
zdôrazniť dva konkrétne projekty v roku 2015.  

Cieľom prvého je zmapovať nové opatrenia týkajúce sa povinnosti zodpovedať sa a auditu pre 
finančný dohľad nad bankami na základe prieskumu, ktorý pripravujeme. 

Súčasťou druhého projektu je práca s NKI EÚ na preskúmaní niekoľkých vnútroštátnych partnerských 
dohôd v rámci stratégie Európa 2020 s cieľom predložiť správu o výsledkoch v našej výročnej správe.  

Vážená pani predsedkyňa, vážení členovia, 

dúfam, že sa mi podarilo informovať Vás o tom, ako Dvor audítorov plánuje v roku 2015 dosiahnuť, 
aby bola jeho práca relevantná z hľadiska hlavných výziev, ktorým čelí EÚ, a tým aj pomôcť tomuto 
Parlamentu a ostatným inštitúciám v tomto zásadne dôležitom čase pre Úniu. 

Ďakujem Vám za pozornosť. 


