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Vážená pani predsedkyňa, 

vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, 

ďakujem Vám za pozvanie predstaviť Vám plán práce Európskeho dvora audítorov na rok 2016.  

Rok 2016 bude testom pre Európsku úniu a jej inštitúcie. EÚ a členské štáty čelia zásadným, 
dlhodobým výzvam a pretrvávajúcim krízam vrátane: 

• posilnenia hospodárstva a zamestnanosti; 

• dosiahnutia nového udržateľného rozvoja a cieľov v oblasti klímy;  

• ako aj riadenia migrácie a boja proti terorizmu.  

Pre EÚ je preto zásadne dôležité, aby čo najlepšie využívala obmedzené prostriedky, ktoré má 
k dispozícii, legislatívne aj rozpočtové. Inými slovami, zlepšenie stanovovania priorít a výkonnosti sú 
teraz pre EÚ kľúčovými otázkami, obzvlášť preto, že reviduje svoju dlhodobú stratégiu a viacročný 
finančný rámec. 

Plán práce Dvora audítorov na rok 2016 odráža túto skutočnosť. Sú v ňom stanovené audity, ktoré 
plánujeme začať, a správy, ktoré plánujeme uverejniť v roku 2016. Opätovne, okrem splnenia nášho 
záväzku vypracovať viac než 50 výročných správ, sa budeme naďalej silne zameriavať na audity 
výkonnosti. 

Samozrejme, že nemôžeme kontrolovať všetko a predkladať správy o všetkom. Preto mienime 
zamerať našu prácu na to, kde veríme, že môže mať najvyššiu pridanú hodnotu. Na tento účel sme si 
určili audítorské priority, ktorými sa bude riadiť naša práca v horizonte dvoch až troch rokov.  

Tieto priority inšpirujú témy našich výročných správ, podnecujú výber nových úloh pri osobitných 
správach a predstavujú oblasti, v ktorých sa snažíme rozvinúť dlhodobé znalosti a audítorské 
skúsenosti. 

Každý rok aktualizujeme naše priority na základe preskúmania vývoja v EÚ a porozumenia potrieb 
našich zúčastnených strán. Pri tohtoročnom pláne práce sme využili väčšiu mieru zainteresovania 
s výbormi Parlamentu než kedykoľvek predtým. Chcel by som za to poďakovať Výboru pre kontrolu 
rozpočtu a Konferencii predsedov výborov. 

Veľmi dúfame, že sa takýto medziinštitucionálny dialóg stane odteraz trvalou črtou plánovania našej 
práce.  

Podľa nás je zásadnou zložkou nášho úsilia, aby boli naše výstupy čo najviac relevantné a užitočné. 
Umožňuje nám to stanovovať audítorské priority, vyberať témy a určovať rozsah konkrétnych auditov, 
čo nám pomáha predísť medzerám v očakávaní.  

V októbri minulého roku, keď poslanci, členovia tohto výboru navštívili Dvor audítorov, som 
prezentoval prehľad našich priorít na rok 2016. Tentokrát by som chcel zdôrazniť niektoré konkrétne 
audity súvisiace s týmito prioritami, na ktorých plánujeme začať pracovať v roku 2016. 

Ako som povedal na začiatku, zlepšenie hospodárstva a vytváranie pracovných miest zostáva kľúčovou 
prioritou EÚ. 

V posledných rokoch sme uprednostňovali audit opatrení zamestnanosti mladých ľudí. A skutočne, 
moja kolegyňa Iliana Ivanova bude prezentovať najnovšiu osobitnú správu na túto tému v rámci 
ďalšieho bodu Vášho programu. 

V roku 2016 našu pozornosť obrátime na snahu zlepšiť hospodárstvo posilnením vnútorného trhu, 
vrátane iniciatív súvisiacich s digitálnou agendou Komisie. 
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Konkrétne plánujeme začať audity týkajúce sa podpory mobility zamestnancov, vysokorýchlostnej 
širokopásmovej infraštruktúry, cestných a železničných sietí, ako aj iniciatív na odstránenie prekážok 
jednotného trhu a zlepšenie regulácie finančných služieb. 

Európska ekonomika sa bude rozvíjať a rásť len v atmosfére riadnej finančnej a hospodárskej správy. 
To bude tiež naďalej audítorskou prioritou.  

V roku 2016 Dvor audítorov plánuje predložiť správu o finančnej pomoci členským štátom, postupe 
pri nadmernom deficite a dohľade EÚ nad ratingovými agentúrami na základe auditov, ktoré začali 
minulý rok. 

Okrem toho Dvor audítorov taktiež plánuje vykonať po prvýkrát audit nového jednotného 
mechanizmu dohľadu a jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií, ako aj začať pracovať 
na posúdení prvých piatich rokov fungovania európskeho semestra. 

Politika v oblasti energetiky naďalej zostáva prioritou. V roku 2015 sme uverejnili osobitnú správu 
o vnútornom trhu s energiou a bezpečnosti dodávok energie. V roku 2016 bude prioritou energetika 
a klíma, téma, na ktorú plánujeme vypracovať situačnú správu.  

Splnenie cieľov v oblasti klímy má tiež dôležitý vplyv na mnoho tradičných oblastí politiky EÚ, na ktoré 
sa vynakladajú finančné prostriedky EÚ. V roku 2016 plánujeme predložiť správu o všeobecnom 
záväzku vynaložiť 20 % rozpočtu EÚ na činnosti v rámci opatrení v oblasti klímy, ako aj pozrieť sa 
konkrétne na politiku v oblasti biopalív, poľnohospodárske postupy a pomoc na obnoviteľnú energiu 
vo vidieckych oblastiach. 

Okrem vyššie uvedeného máme na rok 2016 jednu novú veľkú prioritu: Azyl, migrácia a bezpečnosť.  

Ako tento výbor vie, teraz vykonávame audit výdavkov na migráciu v krajinách južného Stredomoria 
a východného susedstva. Predbežné pripomienky sú v súčasnosti predmetom námietkového konania 
a vzhľadom na veľký záujem výboru o túto tému v súčasnosti bude čo najskôr dokončený. 

Od začatia tohto auditu v roku 2014 EÚ prijala bezprecedentný počet utečencov, mnoho z nich 
hľadajúcich azyl. EÚ a členské štáty prijali opatrenia na riešenie tejto krízy a plánujú ďalšie tento rok. 

Dvor audítorov preto plánuje začať neskôr tento rok nový audit osobitne o reakcii Komisie 
na utečeneckú krízu, stavajúc na vedomostiach politiky EÚ v tejto oblasti, ktoré sme získali pri audite 
migrácie. 

V roku 2016 taktiež plánujeme začať audity nástrojov na ochranu pred terorizmom, opatrení 
na predchádzanie obchodovaniu s ľuďmi a pomoci štátom, ktoré by mohli byť potenciálnymi zdrojmi 
migrantov a žiadateľov o azyl, ako je Tunisko a Stredoafrická republika.  

Ako v predchádzajúcich rokoch plánujeme začať pracovať na niekoľkých osobitných správach 
týkajúcich sa hlavných nástrojov EÚ na koordináciu a vykonávanie politiky, konkrétne stratégie EÚ, 
veľkých výdavkových programov, agentúr a ostatných orgánov. 

Pokiaľ ide o hlavné výdavkové programy, plánujeme sa pozrieť na čerpanie fondov EÚ, výber projektov 
a finančné opravy v súdržnosti, ako aj režim základných platieb v poľnohospodárstve. 

Pokiaľ ide o subjekty EÚ, plánujeme posúdiť výkonnosť Výkonnej agentúry pre inovácie a siete 
a európskych spoločných technologických iniciatív, ako aj vykonať preskúmanie Európskeho súdneho 
dvora. 

Priority Dvora audítorov budú taktiež odrazené v našej audítorskej práci, ktorá je základom našich 
výročných správ.  

Ďalšia výročná správa o rozpočte EÚ bude obsahovať novú kapitolu o okruhu viacročného finančného 
rámca: Bezpečnosť a občianstvo. 

Vo výročnej správe budeme naďalej venovať prominentnú pozornosť otázkam výkonnosti. V kapitole 
o výsledkoch dosiahnutých z rozpočtu EÚ plánujeme informovať o preskúmaní v polovici trvania 
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stratégie Európa 2020 Komisiou a o tom, do akej miery sa Horizont 2020 zameriava na výsledky 
a prispieva k dosiahnutiu cieľov tejto stratégie. 

Opätovne predložíme správu o otázkach výkonnosti vyplývajúcich z auditu výdavkových operácií 
v rámci zdieľaného hospodárenia v príslušných kapitolách tejto správy. 

Napokon, taktiež budeme následne kontrolovať vývoj v súvislosti s čerpaním fondov EÚ a využívaním 
finančných nástrojov, na ktoré sme poukázali minulý rok v našej kapitole o rozpočtovom a finančnom 
hospodárení EÚ. 

Vážená pani predsedkyňa, vážení vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, 

ako Komisia správne uvádza vo svojom pracovnom programe na rok 2016, toto nie je čas na zvyčajné 
riešenia v EÚ. Dvor audítorov taktiež uznáva túto skutočnosť aj pre seba.  

Doteraz som sa venoval našim audítorským prioritám v roku 2016. Teraz by som chcel povedať 
niekoľko slov o krokoch, ktoré prijímame na zlepšenie našej výkonnosti ako inštitúcie. 

V roku 2016 budeme v našej inštitúcii musieť zvládnuť významnú výzvu, pretože prechádzame 
reformami v rámci našej stratégie na roky 2013 až 2017. 

Začiatkom januára vstúpila do platnosti naša nová organizačná štruktúra založená na úlohách. Veríme, 
že nám v najbližších rokoch umožní riadiť naše úlohy a zdroje jednoduchším a pružnejším spôsobom. 

Konkrétne verím, že nám pomôže prijať osobitné správy, ktoré začneme v roku 2016, vo všeobecnosti 
do 13 mesiacov, ako sa to teraz stanovuje v nariadení o rozpočtových pravidlách. 

Poskytneme ďalšie podrobnosti o pokroku vo vykonávaní našej stratégie, ako aj odporúčaniach 
z partnerského preskúmania a Parlamentu v našej výročnej správe o činnosti za rok 2015. 

Vážená pani predsedkyňa, vážení vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, 

tieto časy sú pre Úniu výzvou. Inštitúcie EÚ musia spolupracovať, aby vyriešili znepokojujúce 
problémy, ktorým čelíme, každá inštitúcia využívajúc svoje právomoci a zdroje najlepšie, ako vie.  

V roku 2016 Európsky dvor audítorov mieni prispievať k nášmu spoločnému úsiliu v tomto ohľade 
vykonávaním plánu práce, ktorý som mal tú česť prezentovať Vám dnes. 

Ďakujem Vám. 


