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Vážený pán predseda, vážení členovia výboru,  

dámy a páni, 

chcel by som sa Vám, pán Theurer, a Vášmu výboru poďakovať za túto príležitosť osloviť Vás. 

Dnes mám tú česť prezentovať ročný program práce Dvora audítorov na rok 2014. Pri vypracovávaní 
tohto programu, v ktorom sa stanovujú naše priority a práca na tento rok, členovia Dvora audítorov 
vo veľkej miere čerpali z dialógu s poslancami Európskeho parlamentu, najmä s členmi Vášho 
výboru. 

Naše inštitúcie spoločne zohrávajú podstatnú a doplňujúcu úlohu pri zabezpečovaní účinnej 
povinnosti zodpovedať sa voči občanom v súvislosti s verejnými prostriedkami vynaloženými 
na plnenie cieľov EÚ. 

Strategický cieľ Dvora audítorov maximalizovať svoj príspevok k zlepšeniu povinnosti EÚ zodpovedať 
sa stanovený na obdobie 2013 – 2017 bol kľúčovou hybnou silou pri výbere úloh zaradených 
do programu práce na tento rok.  

V súlade s týmto cieľom sme sa snažili zohľadniť v našom programe práce výsledky spolupráce 
s Európskym parlamentom a Radou.  

Kľúčovou prioritou Dvora audítorov je viac sa zamerať na audit otázok výkonnosti. To znamená tiež 
prijímanie opatrení na zlepšenie našej schopnosti vykonávať audity výkonnosti. 

Okrem poskytnutia prehľadu správ, ktoré plánujeme vypracovať v tomto roku, by som preto chcel 
poukázať aj na niekoľko osobitných iniciatív Dvora audítorov relevantných pre rozvoj jeho postupov 
realizácie auditu výkonnosti. Rád by som prezentoval najmä výsledky medzinárodného partnerského 
hodnotenia za rok 2013, ktoré sa uverejňuje dnes.  

Vážený pán predseda, vážení poslanci, 

V roku 2014 Dvor audítorov plánuje uverejniť: 

- výročné správy o plnení rozpočtu EÚ a Európskych rozvojových fondoch,  

- 51 špecifických ročných správ o agentúrach a iných orgánoch EÚ, 

- 24 osobitných správ, ktoré sa väčšinou týkajú otázok výkonnosti, 

- jednu osobitnú následnú správu k predchádzajúcim osobitným správam.  

V súlade s touto stratégiou Dvor audítorov tiež plánuje uverejniť výsledky dvoch preskúmaní 
prostredia: jedno, ktoré by malo zdôrazniť, v ktorých oblastiach je najviac ohrozené finančné 
hospodárenie EÚ, a druhé, ktoré by malo identifikovať povinnosť EÚ zodpovedať sa a nedostatky 
v oblasti auditu.  
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Pokiaľ ide o výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu EÚ na rok 2013, Dvor audítorov 
plánuje zabezpečiť kontinuitu a porovnateľnosť vo vzťahu k svojej poslednej výročnej správe 
a poskytnúť viac informácií o celom viacročnom programovom období 2007 – 2013. Pri tejto 
príležitosti Dvor audítorov poukazuje na skutočnosť, že nedošlo k žiadnym zmenám v rámci 
metodiky.  

Chcel by som však Váš výbor informovať o tom, že Dvor audítorov v súčasnosti zvažuje potenciálny 
dosah finančného rámca 2014 – 2020 a príslušných zmien vo finančnom hospodárení na svoje audity 
na účely vyhlásenia o vierohodnosti a na výročné správy za rok 2014 a nasledujúce roky. 

Pokiaľ ide o osobitné správy, Dvor audítorov plánuje v roku 2014 vykonať audity výkonnosti 
v súvislosti s predmetmi všetkých okruhov finančného rámca. Dovoľte mi uviesť príklad za každú 
oblasť výdavkov s cieľom ilustrovať škálu predmetov. 

Pokiaľ ide o oblasť inteligentného a inkluzívneho rastu, uverejníme osobitnú správu, v ktorej sa 
vyhodnotí, či sa pri investičných projektoch zameraných na výrobu energie z obnoviteľných 
zdrojov a spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu dosiahli 
dobré výsledky.  

V súvislosti s okruhom Udržateľný rast: prírodné zdroje sa uverejní osobitná správa o integrácii 
politiky v oblasti vodného hospodárstva do spoločnej poľnohospodárskej politiky. 

V súvislosti s okruhom Globálna Európa Dvor audítorov uverejní osobitnú správu o efektívnom 
riadení Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ). 

Na osobitnú žiadosť Parlamentu bude Dvor audítorov v súvislosti s okruhom Administratíva 
analyzovať potenciálne úspory nákladov v prípade jedného sídla Európskeho parlamentu. 

Napokon vykoná Dvor audítorov v rámci oblasti Bezpečnosti a občianstva audit účinnosti využívania 
Fondu pre vonkajšie hranice. 

Úplný zoznam osobitných správ vrátane podrobností o cieľoch auditu je uvedený v prílohe 
k ročnému programu práce. 

Vážený pán predseda, vážení poslanci, 

zabezpečenie účinnej povinnosti zodpovedať sa a auditu v rámci meniacich sa mechanizmov 
EÚ pre finančnú a ekonomickú správu je predmetom značného záujmu našich inštitúcií. 

V reakcii na vývoj na úrovni EÚ Dvor audítorov vykonáva audit Európskeho orgánu pre bankovníctvo 
a vytvoril osobitný projektový tím, ktorého úlohou je zlepšiť jeho celkovú schopnosť vykonávať audit 
v tejto oblasti.  

Združili sme zamestnancov z celého Dvora audítorov s vhodnými profilmi a odbornými znalosťami, 
ktorí sú poverení vykonávaním auditov, poskytli sme im špecializovanú odbornú prípravu a najali 
sme vedúceho experta v tejto oblasti, ktorý pôsobí mimo Dvora audítorov a ktorý im bude 
poskytovať podporu.  
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Prvé úlohy projektového tímu budú zamerané na: 

- úlohu Komisie v programoch makrofinančnej pomoci pre Maďarsko, Írsko, Lotyšsko, 

Portugalsko a Rumunsko vykonávaných v rámci pomoci pre platobnú bilanciu a Európskeho 

finančného stabilizačného mechanizmu (EFSM); 

- makrofinančnú pomoc pre Grécko; 

- a postup pri nadmernom deficite.  

Prostredníctvom tejto kombinácie úloh v nových oblastiach, osobitných správ o predmetoch 
všetkých okruhov finančného rámca a svojich výročných správ sa Dvor audítorov snaží aj v tomto 
roku poskytnúť Európskemu parlamentu a najmä tomuto výboru pevný základ pre vykonávanie jeho 
kľúčovej úlohy pri zabezpečovaní verejného dohľadu nad činnosťami EÚ. 

Zároveň uznávame, že Európsky parlament a ostatné zainteresované strany očakávajú, že úloha 
Dvora audítorov sa bude v budúcnosti naďalej vyvíjať. 

Dvor audítorov víta zapojenie Parlamentu do práce Dvora audítorov a názor týkajúci sa budúcej 
úlohy Dvora audítorov, ktorý vyjadril vo svojej správe a podľa ktorého by sa akákoľvek reforma Dvora 
audítorov mala vnímať v širšom kontexte zlepšovania povinnosti EÚ zodpovedať sa. 

Dvor audítorov je odhodlaný riešiť otázky zo správy Európskeho parlamentu, pri ktorých má 
právomoc konať. Tieto otázky sa týkajú najmä práce Dvora audítorov, vzťahov s jeho 
zainteresovanými stranami a spôsobu, akým využíva zdroje. V mnohých prípadoch Dvor audítorov 
práve vykonáva príslušné iniciatívy ako súčasť procesu vykonávania svojej stratégie na obdobie 
2013 – 2017. 

Pri pokračovaní v týchto iniciatívach Dvor audítorov využije príležitosť na zohľadnenie návrhov 
a obáv zahrnutých do správy Európskeho parlamentu. Pri tejto príležitosti som v minulom roku 
vysvetlil niektoré z týchto iniciatív. Dnes by som sa s Vami chcel podeliť o niektoré z výsledkov 
štyroch iniciatív.  

Po prvé, Dvor audítorov zaviedol nový postup plánovania. Na základe tohto postupu sa zavádza 
ročné preskúmanie politík a rizík s cieľom lepšie zohľadňovať politické priority zainteresovaných 
strán vrátane kľúčových prierezových otázok finančného hospodárenia.  

Po druhé, Dvor audítorov prijal stratégiu týkajúcu sa komunikácie a vzťahov so zainteresovanými 
stranami na rok 2013 a nasledujúce roky. Kľúčovou prioritou je ďalej posilňovať vzťahy s kľúčovými 
inštitucionálnymi zainteresovanými stranami, najmä s Európskym parlamentom a Radou, s cieľom 
lepšie zohľadňovať v pracovnom programe Dvora audítorov legislatívne a rozpočtové priority.  

Bezprostredný záujem tohto výboru predstavuje skutočnosť, že sa vymenuje člen Dvora audítorov, 
ktorý bude poverený posilňovaním a uľahčovaním inštitucionálnych vzťahov. Okrem toho sa tešíme 
na účinnejšiu prezentáciu našich výsledkov prostredníctvom rozvoja našich publikácií a modernizácie 
našich postupov spolupráce s médiami. 



SK 
   
 
 

 

4 
 

Po tretie, Dvor audítorov sa snaží o zlepšenie spôsobu, akým funguje. Dvor audítorov ukončil dve 
dôležité vnútorné preskúmania: jedno bolo zamerané na posilnenie našich procesov vykonávania 
auditu a predkladania správ a druhé na identifikáciu spôsobov, ako zlepšiť efektívnosť a účinnosť 
činností Dvora audítorov vzťahujúcich sa na audit. Preskúmania viedli k širokej škále návrhov 
na zlepšenie schopnosti Dvora audítorov reagovať a včasného predkladania jeho správ. 

Po štvrté, Dvor audítorov bol súbežne s týmito dvoma vnútornými preskúmaniami predmetom 
druhého externého medzinárodného partnerského hodnotenia. Hodnotenie sa vykonalo v roku 
2013 a správa o ňom sa uverejňuje dnes. Partnerské hodnotenie bolo zamerané na postup, ktorý 
Dvor audítorov uplatňuje pri vykonávaní auditu, a vykonalo sa na základe odporúčaní vypracovaných 
v súvislosti s predchádzajúcim partnerským hodnotením. 

Sme veľmi radi, že pri vykonávaní hodnotenia bol k dispozícii výborný tím kolegov z nemeckého 
(Bundesrechnungshof), francúzskeho (Cour des comptes) a švédskeho (Riksrevisionen) Dvora 
audítorov. Chcel by som sa poďakovať týmto najvyšším kontrolným inštitúciám za ich príspevok, ako 
aj jednotlivým členom tímu zapojeného do partnerského hodnotenia za ich cennú a dôkladnú prácu. 

Dvor audítorov s uspokojením poukazuje na záver partnerského hodnotenia, že Dvor audítorov 
systematicky dodržiaval odporúčania z predchádzajúceho partnerského hodnotenia z roku 2008 a že 
už podnikol niekoľko krokov na posilnenie efektívnosti a účinnosti svojich postupov vykonávania 
auditu.  

Dvor audítorov je tiež povzbudený skutočnosťou, že z partnerského hodnotenia vyplynulo, že sme 
postupne rozvíjali naše štandardy, príručky a usmernenia týkajúce sa auditov výkonnosti v úzkom 
súlade s medzinárodnými profesionálnymi štandardmi. Okrem toho podporujeme pripomienku, že 
náš strategický záväzok posilniť povinnosť EÚ zodpovedať sa je základným predpokladom uznania 
našej inštitúcie ako relevantného aktéra v rámci komplexnej štruktúry európskych inštitúcií 
a pridanej hodnoty našej audítorskej činnosti.  

Dvor audítorov oceňuje konštruktívne pripomienky a odporúčania partnerov, v rámci ktorých sa tiež 
identifikujú naše príležitosti a výzvy na ďalšie posilnenie našich postupov vykonávania auditu. Tieto 
odporúčania v značnej miere potvrdzujú a dopĺňajú výsledky vlastných iniciatív Dvora audítorov.  

Partneri potvrdzujú priestor na zefektívnenie procesu vykonávania auditu a lepšie zohľadňovanie 
vyhliadok zainteresovaných strán Dvora audítorov pri výbere úloh, ako aj vyzývajú Dvor audítorov, 
aby sformuloval praktickejšie odporúčania adresované osobitne orgánom na úrovni EÚ alebo 
na vnútroštátnej úrovni a aby preskúmal povahu a obsah výmen s Komisiou, t. j. jeho hlavným 
kontrolovaným subjektom.  

Vážený pán predseda, vážení poslanci, 

Dvor audítorov má teraz k dispozícii veľmi cenné odporúčania od troch najdôležitejších zdrojov: jeho 
hlavnej zainteresovanej strany – Európskeho parlamentu, jeho partnerov – iných najvyšších 
kontrolných inštitúcií a jeho vlastného vedenia a personálu.  

Dvor audítorov sa domnieva, že koherentné uplatňovanie týchto odporúčaní v období vykonávania 
jeho stratégie poskytne pevný základ pre budúci rozvoj našej inštitúcie, a teda maximalizáciu jej 
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príspevku k činnosti ostatných inštitúcií EÚ, napríklad Parlamentu, v spoločnom záujme zlepšiť 
povinnosť EÚ zodpovedať sa voči občanom. 

Ďakujem Vám za pozornosť. 
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