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Výbor pro rozpočtovou kontrolu

PROGRAM
Slyšení na téma

„Akční plán Komise na zřízení integrovaného rámce vnitřní kontroly“

pondělí 22. dubna 2013, od 15:45 do 18:30

Brusel

místnost József Antall (JAN) 4Q2

Slyšení o akčním plánu Komise na zřízení integrovaného rámce vnitřní kontroly, 
22. dubna 2013

5 min
15:45–15:50

Úvodní slovo
– předseda 

5 min
15:50–15:55

Úvod
– zpravodajka Andrea Češková

15 min
15:55–16:10

Akční plán Komise: cíle, hlavní kroky a výsledky plánu

– Brian GRAY, bývalý zástupce generálního ředitele DG 
BUDGET

Otcovský pohled: Proč si Komise určila jako strategický cíl 
dosáhnout během svého mandátu kladného prohlášení 
o věrohodnosti?   
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15 min
16:10–16:25

Selhal akční plán v době, kdy nebylo k dispozici prohlášení 
o věrohodnosti bez výhrad? 

– Roger LEVY, London School of Economics and Political 
Science

Jednotlivé změny původní vize akčního plánu 

20 min
16:25–16:45 Otázky, odpovědi, diskuze

15 min
16:45–17:00

Svatý grál:  Je prohlášení o věrohodnosti bez výhrad stále 
realistickým cílem?

– Manfred KRAFF, zástupce generálního ředitele DG 
BUDG
Záměry Komise obecně a podle politických oblastí

15 min
17:00–17:15

Splnila reforma očekávání z pohledu Účetního dvora? 

– Kersti KALJULAID – Evropský účetní dvůr

Jak může přístup jednotného auditu usnadnit dosažení 
kladného prohlášení o věrohodnosti?

20 min
17:15–17:35 Otázky, odpovědi, diskuze

15 min
17:35–17:50

Prohlášení o věrohodnosti a integrovaná vnitřní kontrola:  
exkluzivní cesta!

– Jules MUIS, bývalý ředitel Útvaru interního auditu 
Komise

Konstruktivní rozdíl a další faktory, které mohou přispět 
k obnovení důvěry obyvatel EU, že finanční správa EU 
odpovídá nejnovějšímu vývoji. 
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15 min
17:50–18:05

 ... a co když se nepodaří docílit kladného prohlášení 
o věrohodnosti? 

– Kersti KALJULAID – Evropský účetní dvůr

Od auditu shody k auditu výkonnosti: bod obratu?

20 min
18:05–18:25 Otázky, odpovědi, diskuze

5 min
18:25–18:30

Závěrečné slovo
– zpravodajka Andrea Češková


