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NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vymenovaní Alexa Brenninkmeijera za člena Dvora audítorov
(C9-0126/2019 – 2019/0813(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 286 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s 
ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C9-0126/2019),

– so zreteľom na článok 129 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0028/2019),

A. keďže Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu posúdil kvalifikáciu 
navrhovaného kandidáta, najmä pokiaľ ide o požiadavky stanovené v článku 286 ods. 1 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie; 

B. keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu na svojej schôdzi 12. novembra 2019 vypočul 
kandidáta Rady na člena Dvora audítorov;

1. súhlasí s návrhom Rady vymenovať Alexa Brenninkmeijera za člena Dvora audítorov;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a pre informáciu Dvoru 
audítorov, ako aj ostatným inštitúciám Európskej únie a kontrolným orgánom členských 
štátov.
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PRÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS ALEXA BRENNINKMEIJERA

Vzdelanie

V rokoch 1971 až 1976 študoval holandské právo na Univerzite v Groningene so 
špecializáciou na súkromné právo a verejné právo a získal postgraduálny učiteľský diplom v 
odbore ekonómia. V roku 1987 získal doktorát na Univerzite v Tilburgu za dizertačnú prácu o 
prístupe k súdom a význame nezávislého súdnictva v štátoch založených na zásadách 
právneho štátu. 

Vyznamenania

Veliteľ rádu Orange-Nassau

Odborná prax

Od roku 1976 do roku 1980 prednášal na univerzite Radboud v Nijmegene a následne do roku 
1984 na Univerzite v Tilburgu. Od roku 1992 do roku 1996 bol profesorom občianskeho 
procesného práva na Univerzite v Amsterdame. Od roku 1996 do roku 2005 bol profesorom 
ústavného a správneho práva na Univerzite v Leidene a od roku 2002 bol zároveň držiteľom 
profesúry Albeda Leerstoel v oblasti pracovných vzťahov vo verejnom sektore a 
alternatívnych riešení sporov (mediácia). Od roku 1998 do roku 2001 bol dekanom právnickej 
fakulty na Univerzite v Leidene. Od roku 2014 pôsobí ako čestný profesor práva na Inštitúte 
ústavného a správneho práva a teórie práva na Utrechtskej univerzite. 

Od roku 1984 do roku 1988 bol podpredsedom Správneho súdu v Arnheme (súd prvého 
stupňa pre veci v oblasti verejnej služby a sociálneho zabezpečenia). Od roku 1988 do roku 
1995 bol sudcom na Najvyššom správnom súde (odvolací súd pre veci v oblasti verejnej 
služby a sociálneho zabezpečenia); následne do roku 2002 pôsobil ako podpredseda tohto 
súdu a potom ako zastupujúci sudca do roku 2005. V rokoch 1999 až 2005 bol zastupujúcim 
sudcom na oddelení daňových príjmov súdneho dvora v ’s-Hertogenboschi.

V roku 2005 bol zvolený za národného ombudsmana Holandska; v roku 2011 ho dolná 
komora holandského parlamentu opätovne zvolila na druhé šesťročné obdobie. Vo funkcii 
ombudsmana vykonával systematický výskum v mnohých oblastiach so zameraním na 
fungovanie verejného sektora v Holandsku a prostredníctvom svojich správ významne prispel 
k podpore dobrej verejnej správy.

V roku 2012 bol jednomyseľne zvolený za predsedu európskej správnej rady Medzinárodného 
inštitútu ombudsmanov (IOI). Je tiež členom svetovej správnej rady IOI. 

Má dôkladné znalosti o európskom inštitucionálnom a správnom práve a o právach 
zakotvených v Charte základných práv Európskej únie. Jeho rodným jazykom je holandčina a 
plynulo komunikuje v nemčine, angličtine a vo francúzštine. 

V roku 2014 sa stal členom Európskeho dvora audítorov ako člen komory IV – Regulácia 
trhov a konkurencieschopné hospodárstvo. Dňa 10. septembra 2019 bol zvolený za 
predsedajúceho komory IV. Ako spravodajca pre vnútorný trh a finančné riadenie je 
zodpovedný za tieto produkty:
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Periodické 

i. Výročné správy 2014 – 2017: kapitola o konkurencieschopnosti pre rast a 
zamestnanosť s výslovným zameraním na dôvody, prečo sa v každodennej praxi 
pri vykonávaní (výskumných) programov EÚ vyskytujú chyby. 

Osobitné správy

i. Stanovisko: Názor Európskeho dvora audítorov na správu Komisie o 
protikorupčných opatreniach

ii. Osobitná správa č. 4/2016: Európsky inovačný a technologický inštitút musí zmeniť 
svoje mechanizmy vykonávania a niektoré prvky svojej koncepcie na dosiahnutie 
očakávaného dosahu

iii. Osobitná správa č. 17/2016: Inštitúcie EÚ môžu urobiť viac na uľahčenie prístupu 
k ich verejnému obstarávaniu

iv. Informačný dokument: Príspevok k zjednodušeniu programu EÚ v oblasti 
výskumu po programe Horizont 2020

v. Stanovisko č. 2/2018: Úvahy o audite a zodpovednosti týkajúce sa návrhu zo 6. 
decembra 2017 o zriadení Európskeho menového fondu v právnom rámci Únie

vi. Osobitná správa č. 28/2018: Väčšina opatrení zameraných na zjednodušenie 
zavedených do programu Horizont 2020 uľahčila život príjemcom, stále však 
existujú príležitosti na zlepšenia

vii. Podkladový dokument 2018: Presadzovanie politiky hospodárskej súťaže EÚ

viii. Prehľad pripravovaného auditu: Podpora inovácií MSP zo strany EÚ: Nástroj pre 
MSP 

ix. Zapojenie do prípravy Memoranda o porozumení medzi ECB a Európskym dvorom 
audítorov – podpísaného 9/10/2019

x. Preskúmanie: Európske spoločenstvo uhlia a ocele: likvidácia prebieha podľa 
plánu, financovanie výskumu však už nie je udržateľné 

Pripravované

i. Osobitná správa: Nástroj pre malé a stredné podniky (MSP)

ii. Osobitná správa: Presadzovanie kontrol fúzií a antitrustových konaní zo strany 
Európskej komisie (politika EÚ v oblasti hospodárskej súťaže)

iii. Osobitná správa: Výkonnosť agentúr

iv. Osobitná správa: Európsky semester

Šírenie informácií o práci Dvora audítorov a jeho príspevkoch k (verejnej) diskusii o audite, 
integrite a morálnej autorite
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i. Prezentácia na tému „význam práce Európskeho dvora audítorov pre národné 
parlamenty“ na Konferencii COSAC v roku 2016

ii. Prezentácia koncepcie „Pridaná hodnota EÚ“ na prvej konferencii o rozpočte EÚ 
zameranom na výsledky 

iii. Prezentácia na podujatí Europäische Finanztage Speyer: Reforma financií EÚ, 16. 
mája 2017

iv. Opakované návštevy holandského parlamentu (finančného výboru a výboru pre 
záležitosti EÚ), Najvyššieho kontrolného orgánu Holandska (Algemene 
Rekenkamer) a ministerstva financií na účely prezentácie výročných a osobitných 
správ Dvora audítorov

v. Člen pracovnej skupiny pre „zákonnosť v audite“, Vrije Universiteit Amsterdam

vi. Príspevok k stratégii Kráľovského holandského inštitútu certifikovaných 
účtovníkov (NBA)

vii. Prezentácia na výročnom zasadnutí NBA „Accountantsdag 2016“ o audítoroch a 
integrite

viii. Príspevok pre holandský výbor o budúcnosti auditu a účtovníctva

Odborné publikácie

i. Brenninkmeijer, A. (2015). „The need for principles of good audit“ (Potreba zásad 
dobrého auditu). Časopis Európskeho dvora audítorov, (8), s. 11 – 15.

ii. Lenaerts, K., & Brenninkmeijer, A. (2016). „General Principles of EU Law and 
Audit Practice of EU Funds“ (Všeobecné zásady práva EÚ a prax auditov fondov 
EÚ. European Review of Public Law, 28(3), s. 815 – 837.

iii. Brenninkmeijer, A. (2016). „Feedback for a better performing public sector“ 
(Spätná väzba pre lepšie fungovanie verejného sektoru). Zarządzanie Publiczne, (1 
(35)), s. 68 – 75.

iv. Brenninkmeijer, A. (2017). „Interfaces: How to connect effectively with citizens“ 
(Prepojenia: Ako sa účinne spojiť s občanmi). Public Administration Review, 
77(1), s. 10 – 11.

v. Brenninkmeijer, A., Debets, R., Hock, B., & Moonen, G. (2017). „The Application 
of Audit Standards in ECA’s Work“ (Uplatňovanie audítorských štandardov v 
práci Dvora audítorov), SSRN.

vi. Brenninkmeijer, A. (2017). „Audit and administrative law“ (Audit a správne 
právo). Uverejnené v Research Handbook on EU Administrative Law. Edward 
Elgar Publishing.

vii. Brenninkmeijer, A., & van Gelder, E. (2017). „The European Court of Auditors: 
the guardian of EU finances“. Uverejnené v Law Enforcement by EU Authorities. 
Edward Elgar Publishing. 
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viii. Meuleman, L., & Brenninkmeijer, A. F. M. (2017). „How to deal with legal 
uncertainty: Managing and Audit Authorities in Cohesion Policy“ (Ako riešiť 
právnu neistotu: Riadiace a audítorské orgány v rámci politiky súdržnosti). 
European Structural and Investment Funds Journal, 5(2), s. 161 – 173.

ix. Brenninkmeijer, A., Moonen, G., Debets, R., & Hock, B. (2018). „Auditing 
standards and the accountability of the European Court of Auditors (ECA)“ 
(Audítorské štandardy a zodpovednosť Európskeho dvora audítorov). Utrecht L. 
Rev., 14, 1.

x. Brenninkmeijer, A., & van Gelder, E. (2018). 9. „The rule of law in the European 
Union: standards of the ombudsman, judge, and auditor“ (Právny štát v Európskej 
únii: normy pre ombudsmana, sudcu a audítora). Research Handbook on the 
Ombudsman, 151, Edward Elgar 2018.

xi. Brenninkmeijer A., Moreel Leiderschap (2019), Prometheus. 

xii. Brenninkmeijer, A., Debets, R., Lalikova L., „Het resultaat van de financiële hulp 
aan EU-lidstaten: vitalisering van de Europese financiële systemen (deel 1)“ a „De 
steun aan Griekenland en Ierland (deel 2)“, (2019), SEW; Tijdschrift voor 
Europees en economisch recht.

xiii. Brenninkmeijer, A., Bij, J. V. D., Bree, M. D., Budding, G., van Dijk, G., Hofstra, 
P., ... Zanden. (2019). „De Januskop van de rechtmatigheid van het bestuur“, 
Nederlands Juristenblad, 94(33), 2426.
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PRÍLOHA 2: ODPOVEDE ALEXA BRENNINKMEIJERA NA DOTAZNÍK

Vykonávanie úloh: ponaučenia a budúce záväzky

1. Aké sú vaše hlavné úspechy vo funkcii člena Dvora audítorov? Aké boli najväčšie 
neúspechy?

Ako člen Dvora audítorov som predsedom stratégie Dvora audítorov na roky 2018 – 2020, 
ako aj silným zástancom používania „jednoduchého jazyka“ vo všetkej našej činnosti. 

V snahe pokročiť v každoročnom postupe udeľovania absolutória som v roku 2017 
spoluorganizoval seminár pre členov o stratégii Dvora audítorov na roky 2018 – 2020 a 
následne som sa stal predsedom pracovnej skupiny, ktorá bola poverená vypracovaním 
stratégie: „Rozvíjanie dôvery prostredníctvom nezávislého auditu“. Hlavnými bodmi tejto 
stratégie sú 1) audity vychádzajúce z práce iných subjektov (napríklad Komisie a 
vnútroštátnych orgánov), 2) viac znalostí týkajúcich sa výkonnosti a 3) jasná 
komunikácia. Vykonávanie tejto stratégie je predmetom partnerského preskúmania zo 
strany štyroch iných najvyšších kontrolných úradov a bude uverejnené koncom roka. 

Výsledkom snahy Dvora audítorov o jasnejšiu komunikáciu bol presnejší dokument „audit 
v skratke“, ktorý je zhrnutím našich výročných správ. Konferencia o jednoduchom jazyku, 
ktorá sa konala krátko po začatí môjho mandátu, vyústila do každoročného podujatia s 
názvom „zrozumiteľný jazyk“, na ktorom sa oceňujú najlepšie správy Dvora audítorov (z 
hľadiska jazyka a štruktúry, infografiky, odporúčaní atď.). Medzi ďalšie činnosti na 
zlepšenie komunikácie a kontaktu s občanmi patrí moje pôsobenie ako predsedu redakčnej 
rady mesačného Časopisu EDA (ECA Journal). Taktiež som intenzívne spolupracoval s 
útvarmi Dvora audítorov pre komunikáciu na príprave nového komunikačného prístupu, 
ktorý značne zlepšil dosah Dvora audítorov a poskytovanie informácií vnútroštátnym 
zainteresovaným stranám, napríklad národným parlamentom.1

Najvýznamnejším neúspechom bol neuspokojivý pokrok pri transformácii vyhlásenia o 
vierohodnosti (DAS), ktoré by bolo informatívnejšie a nákladovo efektívnejšie. 

Náklady spojené s vyhlásením Dvora audítorov o vierohodnosti (DAS) dosahujú viac ako 
60 miliónov EUR ročne. Informácie, ktoré ponúka Parlamentu a ďalším zainteresovaným 
stranám, sú však veľmi obmedzené. Uprednostnil by som, keby vypracovanie DAS bolo 
viac založené na rizikách – podporené analýzou veľkých dát a lepšou koordináciou našich 
auditov s Komisiou, avšak bez toho, aby bola ohrozená nezávislosť Dvora audítorov alebo 
audítorské štandardy z hľadiska kvality. Týmto spôsobom by sme rovnako mohli 
minimalizovať audítorskú záťaž na strane príjemcov a členských štátov a riziká spojené s 
chybami a vymáhaním prostriedkov.

2. Aké hlavné ponaučenia ste si zobrali zo svojej oblasti pôsobnosti/z dosiahnutých 
výsledkov v rámci svojej funkcie a výkonu audítorských úloh?

Hlavným ponaučením z posledných šiestich rokov bolo pre mňa to, že zabezpečiť 
zodpovednosť a spoľahlivý audit je komplexná úloha. Ako môžeme zmierniť vedľajšie 

1 https://www.houseofrepresentatives.nl/news/final-interparliamentary-conference-dutch-eu-presidency. 

https://www.houseofrepresentatives.nl/news/final-interparliamentary-conference-dutch-eu-presidency
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účinky komplexnej spolupráce EÚ a zložitých európskych výdavkových programov? 

Zhoda: Vždy sa pýtam: Prečo? Prečo Komisia, členské štáty alebo príjemcovia urobili 
chyby? Aby som mohol odpovedať na túto otázku, vo výročnej správe za rok 2016 som 
ku kapitole o konkurencieschopnosti pre rast a zamestnanosť pripojil vysvetlenie s 
analýzou „najväčších chýb“2 a okrem toho som v ostatných rokoch o povahe týchto chýb 
informoval Parlament. Som tiež presvedčený, že by sme mali bližšie objasniť úlohu Dvora 
audítorov v oblasti auditu, a to nielen pokiaľ ide o predpisy EÚ, ale aj pokiaľ ide o 
vnútroštátne právne predpisy v prípade zdieľaného riadenia. Úsudky Dvora audítorov o 
„chybách“ pravidelne vychádzajú z rozdielneho výkladu vnútroštátnych pravidiel, čo nie 
je v našej právomoci.

Výkonnosť: Toto je najdôležitejšia časť našej stratégie. Musíme si stanoviť vysoké ciele, 
aby sme sa stali európskou referenčnou inštitúciou, pokiaľ ide o výkonnosť činností EÚ. 
Spolupráca v rámci EÚ je zložitá, napríklad v oblasti konkurencieschopnosti a správy 
finančných a hospodárskych záležitostí. Musíme vymedziť najzákladnejší význam 
výkonnosti ako „najlepšie využitie peňažných prostriedkov v prospech občanov EÚ“. 
Poučil som sa o tom, že okrem kontroly formálnych postupov je napríklad dôležité vlastné 
uváženie Komisie pri posudzovaní svetovej konkurencie oproti konkurencii EÚ a 
národnej zvrchovanosti oproti európskej – finančnej – správe. V súčasnosti pripravujeme 
v komore, ktorej som členom, situačnú správu o správe finančných záležitostí EÚ, ktorá 
by mohla Parlamentu a Dvoru audítorov pomôcť identifikovať nedostatky a prekrývanie 
pri uplatňovaní rôznych politík EÚ.

3. Akú pridanú hodnotu pre EDA by ste chceli priniesť do druhého funkčného obdobia, 
najmä v oblasti, v ktorej pôsobíte? Chceli by ste zmeniť oblasť, v ktorej pôsobíte? Čo vás 
motivuje?

Dňa 10. septembra 2019 som bol zvolený za predsedajúceho komory IV. Preto nemám v 
úmysle v krátkodobom horizonte zmeniť oblasť, v ktorej pôsobím.

Aj naďalej sa budem v najvýznamnejšej miere zaoberať potrebou zjednodušenia a 
inovácie v oblasti auditu. Po druhé, aby sme zlepšili kvalitu našich auditov, potrebujeme 
väčšiu spätnú väzbu od vonkajšieho sveta, pokiaľ ide o naše produkty. Mám v úmysle ešte 
viac posilniť slučku spätnej väzby tým, že úsudky v audítorskej práci Dvora audítorov 
budú podliehať väčšej vonkajšej kontrole. 

Mojou motiváciou je slúžiť ako spoľahlivý člen Európskeho dvora audítorov a nadviazať 
kontakt s európskymi občanmi s cieľom objasňovať úlohu EÚ v spoločnosti a prispieť k 
zodpovednosti EÚ.

4. Ako chcete zabezpečiť dosahovanie plánovaných audítorských cieľov v rámci 
audítorských úloh? Stalo sa vám, že ste nemohli vykonať audit a z akých dôvodov? Čo 
robíte v takýchto kontroverzných prípadoch? 

V snahe dosiahnuť ciele audítorskej úlohy je dôležité, aby sa naše riaditeľstvá a vedúci 
úloh a audítorské tímy pravidelne zapájali do dialógu s kontrolovanými subjektmi, najmä 
s Európskou komisiou. 

2 Dvor audítorov, Výročné správy za rozpočtový rok 2016, príloha 5.2.
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Okrem toho, ako člen sa snažím nadväzovať dialóg medzi audítorskými tímami a 
vonkajším svetom, do ktorého patria akademickí pracovníci, odborníci, príjemcovia, 
vnútroštátne orgány, ako aj Komisia. Riadim sa zásadou „audit znamená načúvať“. Preto 
som sa neocitol v situácii, že by som nebol schopný audítorskú úlohu dokončiť. 
Vykonávanie auditu si vyžaduje flexibilitu na prispôsobenie vášho plánu počas procesu. 
Je tu nepretržitý cyklus spätnej väzby, ktorá vás usmerňuje počas celého procesu 
hodnotenia. Pri mojich stretnutiach s audítormi sa zameriavam na naratív, ktorý by nemal 
zachytávať určitú časť, ale sprostredkovať dynamický obraz.

Náš audit slobodného podnikania nevyústil do vypracovania osobitnej správy, ako bolo 
naplánované, ale jeho výsledkom boli dva iné produkty, a to stručné informácie o 
obehovom hospodárstve a environmentálnom označovaní.

5. Ak by ste boli opätovne potvrdený pre druhé funkčné obdobie a hypoteticky, ak by ste 
boli zvolený za predsedu komory Dvora audítorov, ako by ste usmerňovali prácu s cieľom 
vymedziť jej priority? Mohli by ste uviesť dve alebo tri oblasti, na ktoré by ste sa chceli v 
budúcnosti zamerať?

Dňa 10. septembra 2019 som bol zvolený za predsedajúceho komory IV (ktorá je 
zodpovedná za inštitúcie a agentúry, výskum a inovácie a správu finančných a 
ekonomických záležitostí). Ako predsedajúci sa v rámci svojej súčasnej agendy 
zameriavam na poskytovanie služieb členom a audítorským tímom, aby mohli úspešne 
vykonávať svoju prácu.

Predsedajúci je prvý spomedzi rovných. Musí uľahčovať plánovanie a napredovanie 
auditov. Okrem toho účinne zastupuje komoru v rámci Dvora audítorov a v správnom 
výbore, a to vďaka dobrej spolupráci s riaditeľstvom, najmä v oblasti zdrojov. Ako 
predsedajúci vidím svoju úlohu v podporovaní diskusie na Dvore audítorov a v komore o 
zásadných a relevantných témach. Mojím želaním je tieto procesy svedomito uľahčovať. 
Na základe svojej skúsenosti ako člena komory IV by členovia mali mať v rámci svojej 
úlohy spravodajcov dostatočný priestor na voľné uváženie, aby sa zabezpečila kvalita 
auditu a jeho odborný priebeh. Podľa môjho názoru by audítorské úlohy mali byť 
rozdeľované transparentne a spravodlivo a predovšetkým podľa záujmov a odbornosti 
jednotlivých členov. Dvor audítorov v súčasnosti dokončuje ročný pracovný program na 
rok 2020, ktorý pokrýva mnohé tematické oblasti. 

Medzi oblasti záujmu by v budúcnosti mohli patriť nákladová efektívnosť našich 
odporúčaní, regionálne riziká spojené s vykonávaním programov EÚ a obmedzenia našej 
právomoci, pokiaľ ide o výklad vnútroštátnych pravidiel uplatňovaných v rámci 
zdieľaného riadenia. 

6. Ak by ste boli zodpovedný za výber audítorských úloh v súvislosti s prípravou ročného 
pracovného programu Dvora audítorov, na základe čoho by ste rozhodovali medzi 
prioritami činností, ktoré by žiadal Parlament a/alebo výbor CONT? Čo by ste robili v 
prípade, ak by politická priorita nezodpovedala posúdeniu rizika činností Únie, ku 
ktorému by dospel Dvor audítorov? 

Dvor audítorov zaviedol rozsiahly postup, v rámci zodpovednosti predsedu (riaditeľstvo 
pre predsedníctvo), pre zahrnutie priorít, ktoré dostaneme od Parlamentu a výboru CONT, 
do nášho ročného pracovného programu. 
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Príkladom osvedčených postupov v tejto oblasti je podľa mňa Štátny kontrolný úrad USA 
(GAO), ktorý slúži Kongresu. Na Dvore audítorov zabezpečujeme, aby v našom portfóliu 
boli vyvážene zastúpené audítorské podnety zvonku a od našich audítorov. Úlohou GAO 
je podporovať Kongres pri plnení jeho ústavných povinností, pomáhať zlepšovať 
výkonnosť a zabezpečiť zodpovednosť federálnej vlády voči americkým občanom. 
Deväťdesiat percent všetkých auditov výkonnosti sa uskutočňuje na žiadosť Kongresu.

Ak niektorá politická priorita nezodpovedá posúdeniu rizík činností EÚ, ktoré vykonal 
Dvor audítorov, mali by sme diskutovať o tejto otázke s Parlamentom, aby sme pochopili 
„prečo“, a nájsť spôsob, ako poskytnúť Parlamentu relevantné audítorské zistenia o danej 
prioritnej otázke. Zásadný význam má pravidelný medziinštitucionálny dialóg.

Riadenie portfólia, pracovné metódy a výsledky

7. Vypracúvanie kvalitných, spoľahlivých a včasných správ má zásadný význam: 

 Ako by ste zabezpečili, aby údaje použité v rámci auditu boli spoľahlivé a zistenia 
aktuálne?

Svoje povinnosti by som naďalej vykonával v súlade s medzinárodnými audítorskými 
štandardmi a etickým kódexom Dvora audítorov, ktoré vedome uplatňujem v špecifickom 
kontexte EÚ. Tým najdôležitejším kompasom, pokiaľ ide o môj audítorský prístup, je 
však zdravý rozum.

Zásadný význam má aj dodržiavanie termínov. Keď vykonávam audity, beriem ohľad na 
legislatívny postup v Bruseli a potreby vyplývajúce z demokratického procesu. Preto sa 
usilujem o to, aby audítorská správa bola uverejnená vtedy, kedy je to pre našich 
zákonodarcov najrelevantnejšie. Ako príklad možno uviesť správu o zjednodušení 
programu Horizont 2020 a nadchádzajúcu správu o nástroji pre malé a stredné podniky 
(MSP). Ak to bude potrebné, spoločne s mojou kanceláriou sa budeme maximálne snažiť 
poskytnúť včasný výstup mimo programu auditu Dvora audítorov, ako sme to urobili pri 
jednej príležitosti v roku 2018.3 Zásady a podrobnosti audítorského prístupu Dvora 
audítorov sú opísané v súbore príručiek, noriem a usmernení, ktoré našim audítorom 
pomáhajú odviesť kvalitnú odbornú prácu a pracovať efektívne a účinne. Tieto príručky, 
normy a usmernenia by mali byť aktualizované a v súlade s najnovšou metodikou auditu.

 Ako by ste zlepšili kvalitu a vhodnosť odporúčaní?

Prvá otázka, ktorá sa naskytá, je, či sa Dvoru audítorov dostatočne darí premieňať údaje 
do informácií a znalostí, ktoré sú relevantné pre verejnosť a rozhodovacie subjekty: čiže 
stúpať po „rebríku znalostí“. 

Musíme ísť nad rámec formálnych postupov a odporúčaní na mikroúrovni, ktorých 
ťažisko leží väčšinou na štandardnom zlepšení plánovania alebo monitorovania, smerom k 
politicky relevantnejším aspektom na makroúrovni. Našťastie toto rozširovanie už začína, 
keďže rozširujeme naše produkty tak, aby zahŕňali posúdenia oblastí politiky, situačné 
správy a ďalšie preskúmania a informačné a podkladové dokumenty. Tak máme k 

3 Príspevok k zjednodušeniu programu EÚ v oblasti výskumu po programe Horizont 2020, 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_H2020/Briefing_paper_H2020_SK.pdf. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_H2020/Briefing_paper_H2020_SK.pdf
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dispozícii viac nástrojov pre poskytovanie služieb našim zainteresovaným stranám v 
Bruseli.

Po druhé, musíme začať diskutovať o tom, ako dosiahnuť vyššiu úroveň auditu 
výkonnosti. 

Svoje návrhy uvediem v týchto bodoch:

i. Jednoducho by som sa opýtal: „Čo je to výkonnosť?“. To znamená, že je potrebné 
postupovať krok za krokom a vypracovať spoločnú analýzu, ktorá lepšie spojí 
výkonnosť na projektovej úrovni (mikroúroveň, napr. údaje o vstupoch a 
výstupoch), na úrovni VFR (stredná úroveň, napr. informácie o ekologizácii, 
inováciách alebo chudobe) a na úrovni spolupráce EÚ (makroúroveň, napr. 
udržateľnosť, globálna hospodárska súťaž, migrácia, bezpečnosť).

ii. Vytvoriť rovnaké podmienky pre všetky tri „E“ (ekonomika, efektívnosť a 
účinnosť), pre hodnoty a kontextuálne faktory. Aspoň jedna hlavná audítorská 
otázka by mala byť zameraná na zložitosť a kontextuálne faktory.

Napokon, Dvor audítorov by sa mal viac zamýšľať nad nákladovou efektívnosťou 
odporúčaní.

8. Cieľom reformy Dvora audítorov je vytvoriť silnejší vzťah zodpovednosti medzi 
audítorským tímom a členom spravodajcom: 

 Vzhľadom na vaše skúsenosti, myslíte si, že by sa mal člen aktívnejšie zapájať do 
auditu?

Podľa mojich skúseností, ktoré som nadobudol v súvislosti s mnohými audítorskými 
úlohami, môže člen hrať aktívnu úlohu od začiatku až do konca procesu auditu a pri tom 
stále ponechať konkrétnu audítorskú prácu na tých, ktorí ju vedia urobiť najlepšie, a to 
audítorské tímy. 

Člen Dvora audítorov by mal byť tímovým hráčom s osobitnou úlohou. Je napríklad na 
ňom, aby pripravil podmienky pre audity, keďže v konečnom dôsledku za ne zodpovedá. 
Môže to zahŕňať nadviazanie včasného kontaktu s príslušnými zainteresovanými stranami 
a vonkajším svetom, poskytnutie pomoci audítorskému tímu, aby získal prístup k 
základným audítorským dôkazom, či pripojenie sa k tímu na služobných cestách za 
kontrolovanými subjektmi. Keď som sa zúčastňoval na rokovaniach s ECB o memorande 
o porozumení, ktoré sa týkalo jednotného mechanizmu dohľadu, zistil som, aké dôležité je 
vymedziť správu prístupu k citlivým údajom a vytvoriť priestor pre spoluprácu v 
procesoch auditu.

 Zmenili by ste niečo na spôsobe vašej spolupráce s audítorským tímom? Ak áno, čo? 

Snažil by som sa organizovať ešte silnejšiu interakciu a väčšiu spätnú väzbu medzi 
audítorskými tímami a členom. Je to súčasťou mojej dlhodobej stratégie ako člena. 

9. Aké zmeny by ste navrhli v záujme ďalšieho zlepšenia fungovania Európskeho dvora 
audítorov, jeho modernizácie, plánovania a činnosti (cyklus auditov)? Mohli by ste uviesť, 
po vašom prvom mandáte, pozitívny a negatívny aspekt činnosti Európskeho dvora 
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audítorov?

S cieľom zlepšiť a modernizovať cyklus auditov Dvora audítorov sa musí klásť väčší 
dôraz na jednotný audit, digitalizáciu a zjednodušenie auditu, analýzu veľkých dát a 
včasné a relevantné audity výkonnosti. 

Pri príprave našej aktuálnej osobitnej správy o agentúrach, pre ktorú som spravodajcom, 
bol vytvorený „pilotný projekt veľkých dát“. Tak sme mali lepší pohľad na jednotlivé 
časti rozsahu auditu, na ktoré by audítorský tím zvyčajne nemal čas alebo ľudské zdroje. 
Okrem toho zavádzame digitalizáciu finančného auditu agentúr, čo môže pripraviť 
základy pre tú istú inováciu vo všetkých finančných auditoch. Ako člen riadiaceho výboru 
Dvora audítorov pre digitalizáciu môžem túto skúsenosť dobre zužitkovať. 

Pozitívnym aspektom práce Dvora audítorov je nezávislý duch jeho členov a 
zamestnancov pri vykonávaní auditov, čo znamená, že zhromažďujeme veľké množstvo 
údajov a informácií zo všetkých oblastí politiky EÚ a môžeme z nich čerpať. 

Hoci dochádza k určitým zmenám, negatívnym aspektom práce Dvora audítorov je aj 
naďalej nedostatočné zameranie na širší kontext, t. j. zúžiť naše zistenia na to, čo je pre 
zákonodarcov EÚ najdôležitejšie. Pridanú hodnotu EÚ nemožno vnímať, ak pre stromy 
nevidíme les.

10. Podľa zmluvy je úlohou Dvora audítorov pomáhať Európskemu parlamentu pri výkone 
jeho právomocí v oblasti kontroly plnenia rozpočtu s cieľom posilniť verejný dohľad nad 
všeobecnými výdavkami a zároveň zlepšiť efektívnosť ich vynakladania:

 Vzhľadom na skúsenosti z vášho prvého funkčného obdobia, ako by sa mohla 
spolupráca medzi Dvorom audítorov a Európskym parlamentom (Výborom pre 
kontrolu rozpočtu) v oblasti auditu rozpočtu EÚ ďalej zlepšiť?

Pri zlepšovaní tejto spolupráce hral vždy dôležitú úlohu predseda. Napriek tomu, že 
terajšia spolupráca je dobrá, by som chcel prispieť k tomu, aby forma komunikácie medzi 
Európskym parlamentom a Európskym dvorom audítorov bola viac zameraná na 
jednotlivé politiky. 

Môže sa to udiať napríklad organizáciou spoločných konferencií alebo (neformálnych) 
diskusií o témach, ako je zmena klímy, európska obrana a globálna hospodárska súťaž. V 
minulosti som usporiadal konferencie o skúsenostiach mladých audítorov, na ktorých sa 
zúčastnili aj zainteresovaní poslanci EP.

Je dôležité, aby správy Dvora audítorov nielen poskytovali objektívne zistenia a 
odporúčania, ale aby sa rovnako zameriavali na to, že Parlament si potrebuje vytvoriť 
objektívny obraz o príslušnej oblasti politiky.

 Analogicky, ako by sa mohli posilniť vzťahy medzi Dvorom audítorov a národnými 
audítorskými inštitúciami?

Chcel by som naďalej prikladať veľký význam Kontaktnému výboru najvyšších 
kontrolných inštitúcií EÚ, do ktorého je zapojený Dvor audítorov. Okrem toho som 
presvedčený, že úlohou člena je tiež poskytovať ad hoc podporu národnej kontrolnej 
inštitúcii jeho domovského členského štátu a udržiavať s ňou neustály kontakt. 
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Môže sa to dosiahnuť prostredníctvom každoročnej prezentácie výročnej správy Dvora 
audítorov či zdieľaním ročných pracovných programov. Napríklad minulý rok som prispel 
k diskusii o stratégii holandského dvora audítorov (Algemene Rekenkamer). Okrem toho 
podporujem zdieľané audity, ako bol napríklad spoločný audit o kvalite ovzdušia4, ktorý 
vykonalo 14 európskych audítorských úradov. 

Prostredníctvom prieskumu so preskúmal organizáciu, spôsob práce a ústavnú úlohu 
najvyšších kontrolných inštitúcií v rôznych členských štátoch. Tento prieskum poskytol 
vstupné údaje pre porovnávací prehľad auditu.5

11. Ako budete podporovať Parlament pri skracovaní postupu udeľovania absolutória? Aké 
kroky môžete vy osobne podniknúť?

Zasadzoval by som sa za ďalší rozvoj prístupu založeného na potvrdeniach ako prístupu 
„jednotného auditu“.

Vnútroštátne (kontrolné) orgány, Európska komisia a Dvor audítorov by mali lepšie 
spolupracovať a stavať na činnosti všetkých týchto subjektov s cieľom urýchliť postup 
udeľovania absolutória a obohatiť ho o geograficky rozmanité informácie. Pokiaľ možno, 
malo by sa podporovať zavedenie moderných audítorských techník, ako sú veľké dáta (big 
data) a digitalizácia. Už teraz je veľké množstvo údajov a informácií k dispozícii pre 
finančný audit a audit zhody a používa ich súkromný sektor a Európska komisia.

Súkromné spoločnosti uverejňujú svoje správy najneskôr niekoľko mesiacov po ukončení 
účtovného obdobia. V spolupráci s Komisiou a za pomoci digitalizácie by sme sa mali 
usilovať o oveľa kratší časový rámec pre vydanie nášho vyhlásenia o vierohodnosti.

Nezávislosť a integrita 

12. Aké záruky nezávislosti môžete poskytnúť Európskemu parlamentu a ako by ste 
zabezpečili, aby žiadna vaša činnosť v minulosti, súčasnosti ani v budúcnosti nemohla 
spochybniť plnenie vašich úloh v rámci Európskeho dvora audítorov? 

V tomto smere som pokorný: minulé výsledky nie sú zárukou budúcich úspechov. Počas 
svojho profesionálneho života som nikdy neposkytol dôvody na kritiku, pokiaľ ide o moju 
nezávislosť alebo transparentnosť a odhodlanie, s akým vykonávam svoje povinnosti.

V rámci mojej predchádzajúcej činnosti akademického pracovníka, sudcu a ombudsmana 
som preukázal, že viem pracovať s integritou a nezávisle v mnohých rôznych 
prostrediach. Transparency International označila národného ombudsmana v Holandsku 
za najsilnejší pilier zodpovednosti v holandskom ústavnom systéme. Okrem toho nie som 
členom žiadnej politickej strany.

Tento rok som využil svoje skúsenosti a vydal som knihu pre mladých odborníkov o 
morálnej autorite (Moreel leiderschap, Prometheus, Amsterdam 2019).

4 https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2019/01/30/joint-report-air-quality. 

5 A. Brenninkmeijer, L.F. Lalikova & D. Siry, „Public Audit Accountability – Controlling Administrative 
Power“, bude uverejnené v: Oxford Handbook of Comparative Administrative Law. Oxford: Oxford University 
Press, 2020.

https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2019/01/30/joint-report-air-quality
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13. Ako by ste postupovali v prípade závažných nezrovnalostí alebo dokonca podvodu vo 
fondoch EÚ, či korupcie, do ktorých by boli zapojené osoby v členskom štáte, z ktorého 
pochádzate? Boli ste počas svojho súčasného mandátu v takejto situácii?

Bez ohľadu na dotknutý členský štát alebo jednotlivca by som každý takýto prípad ohlásil 
príslušnému orgánu. Podľa mňa sa voči podvodu a korupcii musí uplatňovať nulová 
tolerancia. Takéto správanie a iné závažné nezrovnalosti narúšajú základy demokracie 
tým, že sa oslabuje dôvera verejnosti vo fungovanie verejných organizácií, či už na 
európskej, vnútroštátnej alebo miestnej úrovni. 

Počas môjho funkčného obdobia som sa s takouto situáciou nikdy nestretol.

14. Existencia konfliktu záujmov môže ohroziť dobré meno Dvora audítorov. Ako by ste sa 
postavili k akémukoľvek konfliktu záujmov? 

Konflikt záujmov alebo dokonca zdanlivý konflikt záujmov si vyžadujú veľmi citlivé 
zaobchádzanie a pripravenosť konať rýchlo a primerane. 

V prípade nutnosti by som informoval predsedu Dvora audítorov a požiadal etický výbor 
o radu vo veci toho, aké opatrenie treba prijať na ochranu integrity Dvora audítorov a jeho 
produktov. 

Po druhé, keďže neexistuje formálny postup vylúčenia pre zaujatosť, uprednostňujem 
prehodnotenie etického rámca Dvora audítorov (kódex správania/rokovací 
poriadok/vykonávacie predpisy/etické usmernenia) tak, aby členovia mohli odstúpiť z 
účasti v prípade, že by sa mohli zdať zaujatí . Tento postup by mal byť podobný postupu 
vylúčenia sudcov pre zaujatosť.

Etický rámec Dvora audítorov je predmetom partnerského preskúmania zo strany štyroch 
najvyšších kontrolných inštitúcií. K tomuto partnerskému preskúmaniu som prispel 
svojimi poznámkami.

15. Ste účastníkom akéhokoľvek súdneho konania? Ak áno, akého druhu?

Nie.

16. Aké konkrétne záväzky ste pripravený prijať, pokiaľ ide o zvyšovanie transparentnosti, 
posilňovanie spolupráce a prijímanie účinných následných opatrení vyplývajúcich z 
pozícií Parlamentu a jeho požiadaviek týkajúcich sa auditov? 

Na Dvore audítorov pracujem šesť rokov s pevným odhodlaním zachovávať 
transparentnosť a spoluprácu v snahe posilniť demokratickú úlohu Európskeho 
parlamentu a presadzovať zodpovednosť inštitúcií EÚ. Mám v úmysle pokračovať v tejto 
úlohe transparentným a presvedčivým spôsobom voči vonkajšiemu svetu.

Ďalšie otázky

17. Stiahnete svoju kandidatúru na člena Dvora audítorov, ak by Európsky parlament zaujal 
odmietavé stanovisko k vášmu opätovnému vymenovaniu?

Vo vzťahu medzi Dvorom audítorov – vrátane mňa ako jeho člena – a Parlamentom, 
najmä Výborom pre kontrolu rozpočtu, je základným predpokladom dôvera. Uvedomujem 
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si, že pokiaľ ide o preukázanie mojej nezávislosti a mojich odborných schopností, musím 
Európsky parlament presvedčiť, že spĺňam podmienky pre vymenovanie.

Ak by sa ukázalo, že Európsky parlament nemá voči mojim odborným schopnostiam a 
nezávislosti dostatočnú dôveru, a podľa toho by vydal záporné stanovisko, svoju 
kandidatúru by som stiahol.

18. Vymenovanie za člena Dvora audítorov so sebou prináša plnú pozornosť a oddanosť 
samotnej inštitúcii a zabezpečenie dôvery občanov Únie:

 Aký je podľa vás najlepší spôsob, ako sa ujať týchto povinností?

Opakujem, že som pokorný: minulé výsledky nie sú zárukou budúcich úspechov. Počas 
svojho profesionálneho života som nikdy neposkytol dôvody na kritiku, pokiaľ ide o moju 
plnú pozornosť a oddanosť samotnej inštitúcii. Som presvedčený, že najlepším spôsobom, 
ako zabezpečiť dôveru občanov EÚ, je udržiavanie kontaktu s príslušnými inštitúciami, 
občianskou spoločnosťou a médiami v Holandsku a prezentácia výsledkov našej práce 
občanom.

 Aká je vaša súčasná situácia, pokiaľ ide o počet dní vašej prítomnosti v Luxemburgu? 
Máte v úmysle niečo na tejto situácii zmeniť?

Bývam v Luxemburgu a som tu prítomný každý pracovný týždeň. Snažím sa obmedziť 
pracovné cesty, aby som v primerane možnej miere mohol byť prítomný v priestoroch 
Dvora audítorov a venovať sa každodennej práci. 

Domnievam sa, že s výkonom funkcie člena je spojená zodpovednosť 24 hodín denne 7 
dní v týždni počas celého roka, ktorý má podľa mojich skúseností 365 produktívnych dní.
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