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2015/2205(DEC) 

Návrh uznesenia 

Odsek 39 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

39. pripomína Dvoru audítorov, že 

Parlament, Rada a Komisia sa v odseku 54 

spoločného prístupu dohodli, že za všetky 

aspekty externalizovaných vonkajších 

auditov bude aj naďalej niesť plnú 

zodpovednosť Dvor audítorov, ktorý riadi 

všetky požadované administratívne 

postupy a postupy verejného obstarávania; 

žiada Komisiu, aby urýchlene objasnila, či 

to stále platí; vyjadruje hlboké 

znepokojenie nad skutočnosťou, že nový 

prístup k auditu, ktorý zapája audítorov zo 

súkromného sektora, viedol k zvýšeniu 

administratívnej záťaže o 85 %, čo v 

porovnaní s predchádzajúcim auditom, 

ktorý vykonal Dvor audítorov, zodpovedá 

viac ako 13 000 dodatočným hodinám 

alebo v priemere 3,5 ekvivalentu plného 

pracovného úväzku; vyjadruje poľutovanie 

nad tým, že verejné obstarávanie a správa 

zmlúv o audite priniesli agentúram viac 

ako 1 400 osobohodín dodatočnej práce, a 

že celkové dodatočné výdavky na externé 

audity vykonávané súkromnými 

spoločnosťami predstavovali v roku 2014 

sumu 550 000 EUR; vyzýva Dvor 

audítorov, aby poskytol lepšie usmernenie 

súkromným audítorom, čím podstatne zníži 

zvýšenú administratívnu záťaž; 

39. pripomína Dvoru audítorov, že 

Parlament, Rada a Komisia sa v odseku 54 

spoločného prístupu dohodli, že za všetky 

aspekty externalizovaných vonkajších 

auditov bude aj naďalej niesť plnú 

zodpovednosť Dvor audítorov, ktorý riadi 

všetky požadované administratívne 

postupy a postupy verejného obstarávania; 

žiada Komisiu, aby urýchlene potvrdila, že 

spoločný prístup je stále uplatňovaný; 

vyjadruje hlboké znepokojenie nad 

skutočnosťou, že nový prístup k auditu, 

ktorý zapája audítorov zo súkromného 

sektora, viedol k zvýšeniu administratívnej 

záťaže o 85 %, čo v porovnaní s 

predchádzajúcim auditom, ktorý vykonal 

Dvor audítorov, zodpovedá viac ako 13 

000 dodatočným hodinám alebo v priemere 

3,5 ekvivalentu plného pracovného úväzku; 

vyjadruje poľutovanie nad tým, že verejné 

obstarávanie a správa zmlúv o audite 

priniesli agentúram viac ako 1 400 

osobohodín dodatočnej práce, a že celkové 

dodatočné výdavky na externé audity 

vykonávané súkromnými spoločnosťami 

predstavovali v roku 2014 sumu 550 000 

EUR; vyzýva Dvor audítorov, aby poskytol 

lepšie usmernenie súkromným audítorom, 

čím podstatne zníži zvýšenú 

administratívnu záťaž; 
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