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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

39. připomíná Účetnímu dvoru, že 

Parlament, Rada a Komise se v bodě 54 

společného přístupu shodly na tom, že „za 

všechny aspekty vnějších auditů 

prováděných externími subjekty plně 

zodpovídá Účetní dvůr, který řídí veškeré 

potřebné správní postupy a postupy 

zadávání zakázek“; vyzývá Komisi, aby 

bezodkladně vyjasnila, zda je tato zásada 

stále platná; vyjadřuje hluboké politování 

nad tím, že nový přístup k auditu zapojující 

auditory ze soukromého sektoru vedl k 

85% nárůstu administrativní zátěže pro 

agentury, což ve srovnání s dřívějším 

auditem, který spravoval Účetní dvůr, 

odpovídá více než 13 000 dodatečných 

hodin, tedy v průměru 3,5 ekvivalentům 

plného pracovního úvazku; vyjadřuje 

politování nad tím, že zadávání zakázek 

a správa smluv o auditu představovaly pro 

decentralizované agentury více než 1 400 

člověkohodin dodatečné práce a že celkové 

dodatečné náklady na externí soukromé 

audity v roce 2014 dosáhly 550 000 EUR; 

vyzývá Účetní dvůr, aby soukromým 

auditorům poskytoval lepší pokyny, aby se 

výrazně snížila současná navýšená 

administrativní zátěž; 

39. připomíná Účetnímu dvoru, že 

Parlament, Rada a Komise se v bodě 54 

společného přístupu shodly na tom, že „za 

všechny aspekty vnějších auditů 

prováděných externími subjekty plně 

zodpovídá Účetní dvůr, který řídí veškeré 

potřebné správní postupy a postupy 

zadávání zakázek“; vyzývá Komisi, aby 

bezodkladně potvrdila, že společný přístup 

stále platí; vyjadřuje hluboké politování 

nad tím, že nový přístup k auditu zapojující 

auditory ze soukromého sektoru vedl k 

85% nárůstu administrativní zátěže pro 

agentury, což ve srovnání s dřívějším 

auditem, který spravoval Účetní dvůr, 

odpovídá více než 13 000 dodatečných 

hodin, tedy v průměru 3,5 ekvivalentům 

plného pracovního úvazku; vyjadřuje 

politování nad tím, že zadávání zakázek 

a správa smluv o auditu představovaly pro 

decentralizované agentury více než 1 400 

člověkohodin dodatečné práce a že celkové 

dodatečné náklady na externí soukromé 

audity v roce 2014 dosáhly 550 000 EUR; 

vyzývá Účetní dvůr, aby soukromým 

auditorům poskytoval lepší pokyny, aby se 

výrazně snížila současná navýšená 

administrativní zátěž; 
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