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Výbor pre kontrolu rozpočtu

PROGRAMME
Vypočutie

o akčnom pláne Komisie na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej kontroly

pondelok 22. apríla 2013 od 15.45 do 18.30 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (JAN) 4Q2

Vypočutie o akčnom pláne Komisie na vytvorenie integrovaného rámca vnútornej 
kontroly, 22. apríla 2013

5 minút
15.45 - 15.50

Úvodné slovo
predsedajúci

5 minút
15.50 - 15.55

Úvod
spravodajkyňa Andrea Češková

15 minút
15.55 - 16.10

Akčný plán Komisie: ciele, hlavné kroky a dosiahnuté 
výsledky plánu

- Brian GRAY, bývalý zástupca generálneho riaditeľa GR 
pre rozpočet

Otcovský pohľad:  prečo si Komisia stanovila strategický cieľ 
dosiahnuť počas svojho mandátu kladné vyhlásenie o 
vierohodnosti?  
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15 minút
16.10 - 16.25

Znamená to, že akčný plán zlyhal, ak sa nezískalo vyhlásenie 
o vierohodnosti bez výhrad? 

- Roger LEVY, London School of economics and Political 
Science

Rôzne zmeny pôvodnej vízie akčného plánu

20 minút
16.25 - 16.45 Otázky, odpovede, diskusia

15 minút
16.45 - 17.00

Svätý grál:  je vyhlásenie o vierohodnosti bez výhrad stále 
realistickým cieľom?

- Manfred KRAFF, zástupca generálneho riaditeľa GR 
pre rozpočet
Zámery Komisie vo všeobecnosti a podľa oblastí politík

15 minút
17.00 - 17.15

Splnila reforma očakávania podľa pohľadu Dvora audítorov? 

- Kersti KALJULAID - Európsky dvor audítorov

Ako môže model jednotného auditu uľahčiť dosiahnutie 
kladného vyhlásenia o vierohodnosti? 

20 minút
17.15 - 17.35 Otázky, odpovede, diskusia

15 minút
17.35 - 17.50

Vyhlásenie o vierohodnosti a integrovaná vnútorná kontrola: 
výlučná cesta!

- Jules MUIS, bývalý vedúci Útvaru pre vnútorný audit 
Komisie

Konštruktívny rozdiel a ďalšie faktory, ktoré môžu obnoviť 
dôveru občanov EÚ v to, že finančná správa EÚ zodpovedá 
najvyšším normám. 
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15 minút
17.50 - 18.05

 ....a ak sa ako cieľ kladné vyhlásenie o vierohodnosti nedá 
dosiahnuť?

- Kersti KALJULAID - Európsky dvor audítorov

Od auditu zhody k auditu výkonnosti: bod zvratu?

20 minút
18.05 - 18.25 Otázky, odpovede, diskusia

5 minút
18.25 - 18.30

Záverečné poznámky
spravodajkyňa Andrea Češková


