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NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu na vymenovanie Joãa Alexandreho Tavaresa Gonçalvesa de Figueireda za 

člena Dvora audítorov 

(C8-0260/2016 – 2016/0809(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 (C8-0260/2016), 

– so zreteľom na článok 121 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0259/2016), 

A. keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu posúdil kvalifikáciu navrhovaného kandidáta, 

najmä pokiaľ ide o podmienky uvedené v článku 286 ods. 1 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie;  

B. keďže Výbor pre rozpočet na svojej schôdzi 5. septembra 2016 vypočul kandidáta 

na členstvo v Dvore audítorov, ktorého navrhla Rada; 

1. súhlasí s návrhom Rady vymenovať Joãa Alexandreho Tavaresa Gonçalvesa de 

Figueireda 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 JOÃA ALEXANDREHO TAVARESA GONÇALVESA 
DE FIGUEIREDA 

ODBORNÁ PRAX  

6/2008-2016 Sudca na portugalskom dvore audítorov 

Podieľa sa na schvaľovaní stanoviska k všeobecnej účtovnej 

závierke Portugalskej republiky. 

Kontroluje zákonnosť zmlúv uzatváraných správnymi alebo 

podnikateľskými subjektmi ústrednej štátnej správy, 

autonómnymi regiónmi alebo miestnymi orgánmi: pôžičky a 

prenájmy, poskytovanie služieb, vyhotovenie prác, dodávanie 

tovaru, nákup nehnuteľností, zmluvy o operatívnom lízingu, 

koncesie na stavebné práce a na služby, verejno-súkromné 

partnerstvá, fúzie miestnych podnikov. 

Vykonáva audity plnenia zmlúv a na účely určenia finančných 

záväzkov. 

Zavádza právne predpisy týkajúce sa hospodárenia s verejnými 

financiami vo verejnom sektore a podnikateľských sektoroch, 

vnútroštátne a európske právne predpisy v oblasti verejného 

obstarávania a najdôležitejšie administratívne právne predpisy. 

Pomáha navrhovať plány činnosti dvora audítorov a jeho správy. 

Predseda výboru dvora audítorov pre informačné technológie. 

Člen redakčnej rady časopisu dvora audítorov. 

3/2005-6/2008 Štátny tajomník pre verejnú správu, ministerstvo financií, 

portugalská vláda 

Zúčastňoval sa ministerských rád a stretnutí štátnych 

tajomníkov. 

Vystupoval s príspevkami na plenárnych zasadnutiach 

Republikového zhromaždenia a parlamentných výborov. 

Zúčastňoval sa na zasadnutiach Rady ministrov EÚ. 

Počas tohto obdobia sa zapojil do vypracúvania všeobecných 

účtovných uzávierok štátu a štátnych rozpočtov, programov v 

oblasti rastu a stability a hlavných portugalských právnych 

predpisov v oblasti verejných financií. 

Bol zodpovedný za reštrukturalizačné programy ústrednej 

štátnej správy (PRACE), ktoré ovplyvnili všetky ministerské 

oddelenia na ústrednej aj decentralizovanej úrovni a ktorých 

cieľom bolo zlepšiť efektívnosť a účinnosť riadenia 

prostredníctvom zníženia počtu vedúcich pozícií a štruktúr o 26 

%. Vytvoril spoločné služby štátu. Vytvoril ústrednú databázu 

ľudských zdrojov verejnej správy. 
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Bol zodpovedný za reformu systémov štátneho zamestnania: 

zamestnaneckých vzťahov, kariérneho postupu a odmeňovania 

všetkých štátnych zamestnancov; reformu dôchodkových 

systémov pre štátnych zamestnancov v súlade so všeobecným 

dôchodkovým systémom pre portugalských pracovníkov; 

reformu systémov zdravotného poistenia pre štátnych 

zamestnancov. 

Bol zodpovedný za zavedenie systému oceňovania výkonu 

verejnej správy (SIADAP), hodnotil služby, riadiacich 

pracovníkov a ďalších úradníkov. 

Viedol rokovania s konfederáciami odborových zväzov štátnych 

zamestnancov. 

9/2003-3/2005 Hlavný audítor na portugalskom dvore audítorov 

Vydával právne a finančné stanoviská k: zmenám zákona o 

rozpočtovom rámci (LEO); uplatniteľnosti rozpočtových 

pravidiel a zásad podľa zákona LEO na miestne orgány; prevodu 

štátnych úverov a úverov v oblasti sociálneho zabezpečenia na 

sekuritizáciu; nezávislosti audítorských súdov; vzťahu medzi 

audítorskými súdmi a vnútornou kontrolou; zákonu o organizácii 

a postupoch dvora audítorov; právnemu režimu týkajúcemu sa 

mimozmluvnej občianskoprávnej zodpovednosti štátu; zásadám 

a normám, ktoré musí dodržiavať priama a nepriama štátna 

správa. 

Poskytoval technickú a právnu podporu pri kontrole zákonnosti 

verejných zákaziek a pri finančných auditoch, auditoch zhody a 

auditoch výkonnosti. 

Zúčastnil sa medzinárodných schôdzí zahŕňajúcich najvyššie 

zahraničné kontrolné inštitúcie v rámci Európskej únie, 

INTOSAI a EUROSAI. 

11/2002-9/2003 Vedúci oddelenia odbornej prípravy 

Generálne riaditeľstvo pre colné záležitosti –ministerstvo 

financií – Portugalsko 

Vypracoval a monitoroval politiky, plány a hodnotiace správy 

týkajúce sa odbornej prípravy portugalských colných úradníkov 

v oblasti vykonávania portugalských a európskych colných 

režimov. 

Plánoval a monitoroval iniciatívy v oblasti odbornej prípravy 

portugalských colných úradníkov. 

4/2001-11/2002 Generálny riaditeľ 

Generálny riaditeľ väzenskej služby – ministerstvo 

spravodlivosti – Portugalsko 
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Mal najvyššiu zodpovednosť za službu, vrátane ústredných 

služieb a 54 väzníc, 6 300 väzenských úradníkov a 

prevádzkového rozpočtu vo výške 188 000 000 EUR a 

investičného rozpočtu vo výške 55 400 000 EUR (údaje za rok 

2002). 

Mal najvyššiu zodpovednosť za presadzovanie trestov odňatia 

slobody, ktoré súdy uložili 13 500 väzňom (údaje za rok 2002). 

Určoval možnosti strategického vývoja portugalského 

väzenského systému a vypracúval správy o činnosti a jej plány. 

Vypracoval nový návrh zákona o trestoch odňatia slobody a 

návrh legislatívneho ustanovenia na posilnenie kontrolných a 

inšpekčných služieb väzenskej služby s cieľom zabezpečiť 

prehľad nad postupmi a riadením väzníc a ich súlad s právnymi 

predpismi. 

Pre Výskumné a študijné stredisko v oblasti sociológie na 

Univerzitnom inštitúte v Lisabone (ISCTE) vypracoval prvú 

štúdiu v Portugalsku, ktorá sa týkala drogových trendov a 

užívania drog vo väzniciach. 

Vypracoval a realizoval program na zlepšenie bezpečnosti vo 

väzniciach a program na prevenciu samovrážd. 

Realizoval program na budovanie a obnovu väzníc (Carregueira, 

Paços de Ferreira, justičná polícia v Porte, Tires, Sintra, 

Montijo, Beja, Olhão, Leiria, Coimbra a Porto) 

Vydával časopis „Temas Penitenciários“. 

2/1999-4/2001 Predseda 

Národná probačná služba – ministerstvo spravodlivosti – 

Portugalsko 

Mal najvyššiu zodpovednosť za službu vrátane 115 

administratívnych jednotiek v 104 obciach, 1 700 úradníkov a 

rozpočtu vo výške 37 000 000 EUR (údaje za rok 1999). 

Mal najvyššiu zodpovednosť za podporu súdov pri uplatňovaní a 

vykonávaní opatrení súvisiacich s justíciou vo veciach 

mladistvých a rodiny, a to prostredníctvom 14 inštitúcií 

probačnej služby pre mladistvých (26 000 žiadostí za rok). a za 

prijímanie postupov v súlade s medzinárodnými dohovormi 

týkajúcimi sa mladistvých, pre ktoré bola služby ústredným 

orgánom. 

Vypracoval strategický plán na roky 2000 – 2003 a navrhol a 

vypracoval nový systém plánovania. 

Prispel k reforme práva v oblastí mladistvých (zákon č. 147/99 z 

1. septembra 1999 a zákon č. 166/99 zo 14. septembra 1999). 
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Vytvoril podmienky pre to, aby súdy mohli ukladať tresty v 

podobe komunitných služieb, vrátane 440 dohôd s verejnými a 

súkromnými inštitúciami, ktoré boli pripravené prijať osoby 

vykonávajúce tento druh trestu. 

Vypracoval a v Portugalsku zaviedol systém elektronického 

dohľadu v rámci domáceho dohľadu nad mladistvými 

páchateľmi (zákon č. 122/99 a ministerská vykonávacia 

vyhláška č. 26/2001). 

11/1995-2/1999 Vedúci kabinetu ministerstva spravodlivosti 

Ministerstvo spravodlivosti – Portugalsko 

Pripravoval rozhodnutia ministerstva spravodlivosti týkajúce sa 

týchto oblastí: justičná polícia, väzenská služba, probácia, 

výskum a plánovanie, správa aktív a finančné hospodárenie, 

sociálne služby, európske právo a medzinárodná justičná 

spolupráca v trestných veciach.  

Zabezpečil spojenie medzi kabinetom ministerstva a orgánmi 

zodpovednými za tieto oblasti, ako aj s Najvyšším súdom a 

Najvyšším správnym súdom, Najvyššou súdnou radou, 

Najvyššou radou správnych a finančných súdov, generálnou 

prokuratúrou a advokátskou komorou. 

Podieľal sa na príprave legislatívnych ustanovení v hlavných 

oblastiach justičnej politiky, a to konkrétne: zákona o 

náboženskej slobode, zákona o obchodovaní s drogami a užívaní 

drog, zákona o uplatňovaní trestov v podobe komunitných 

služieb, zákona o domácom elektronickom sledovaní 

páchateľov, reforme práva v oblasti mladistvých, zákona o 

liberalizácii notárskeho povolania, zákonnej vyhlášky o 

obstarávaní stavebných prác, tovaru a služieb a o nábore 

zamestnancov do väzenskej služby, budovania väzníc a 

organizácie a prevádzky justičnej polície. 

Podieľal sa na príprave rozpočtov a plánov ministerstva 

spravodlivosti. 

Pracoval na medzinárodných otázkach ministerstva 

spravodlivosti, konkrétne na príprave účasti ministerstva 

spravodlivosti na zasadnutiach Rady ministrov EÚ pre 

spravodlivosť a vnútorné veci a ďalších medzinárodných 

stretnutiach, predovšetkým v rámci OSN, Rady Európy, CPLP, 

Konferencie ministrov spravodlivosti iberoamerických krajín, 

ako aj na príprave služobných ciest do zahraničia. 

Monitoroval vzťahy ministerstva spravodlivosti s odborovými 

zväzmi v danom sektore. 

11/1991-11/1995 Vedúci kabinetu štátneho tajomníka na ministerstve 



 

PE587.475v02-00 8/32 RR\1103835SK.docx 

SK 

spravodlivosti 

Ministerstvo spravodlivosti – Portugalsko 

Pripravoval rozhodnutia štátneho tajomníka týkajúce sa týchto 

oblastí: služby ochrany mladistvých, probácia, nábor a odborná 

príprava súdnych úradníkov, plánovanie a koordinácie boja proti 

drogám, forenzná medicína, komputerizácia práva, spolupráca s 

portugalsky hovoriacimi africkými krajinami, mimosúdna 

inštitucionálna arbitráž, ochrana spotrebiteľa, ochrana životného 

prostredia, výbory na ochranu detí. 

Zabezpečoval vzťah medzi kabinetom štátneho tajomníka a 

útvarmi zodpovednými za tieto oblasti. 

Od roku 1992 do roku 1995 sa podieľal sa na príprave 

legislatívnych ustanovení, konkrétne kódexu osobitných 

postupov oživenia podnikateľskej činnosti a konkurzných 

konaní, právneho rámca pre oblasť užívania narkotík a 

obchodovania s nimi, právneho rámca pre oblasť adopcií; 

medzinárodných právnych nástrojov týkajúcich sa justičnej 

spolupráce v trestných a občianskych veciach a spolupráce s 

africkými krajinami s úradným jazykom portugalským (PALOP) 

a na príprave výborov na ochranu detí. 

Pre štátneho tajomníka pripravoval verejné prezentácie a 

služobné cesty do zahraničia, a to najmä na účely účasti na 

zasadnutiach a stretnutiach Rady ministrov EÚ pre 

spravodlivosť a vnútorné veci, Rady Európy, OSN, CPLP a 

Konferencie ministrov spravodlivosti iberoamerických krajín. 

Vypracoval štúdiu „Contributos para uma reforma orgânica do 

Ministério da Justiça“ (Príspevok k štrukturálnej reforme 

ministerstva spravodlivosti). 

11/1987-11/1991 Zástupca generálneho riaditeľa 

Národná probačná služba – ministerstvo spravodlivosti – 

Portugalsko 

Vyšší vedúci prevádzkovej činnosti služby, ktorú vykonávalo 

300 úradníkov v súdnych okresoch v Lisabone a na juhu krajiny, 

na Azorách a Madeire a ktorá zahŕňala: technickú podporu 

súdom pri rozhodovaní týkajúcom sa trestných vecí, výkonu 

rozsudkov a záležitostí mladistvých a rodín; technickú podporu 

väzenskej správe pri rozhodovaní o väzňoch (konkrétne 

schvaľovanie priepustiek a otvorených režimov); psychologickú 

a sociálnu podpora pre maloletých, mladistvých a dospelých v 

súdnych konaniach a pre ich rodiny; vzťahy s ďalšími verejnými 

a súkromnými subjektmi pôsobiacimi v oblasti predchádzania 

trestnej činnosti a sociálnej reintegrácie. 
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02/1987-11/1987 Vedúci oddelenia výskumu a plánovania, správa Macaa 

Inštitút sociálnej činnosti 

Právne poradenstvo v súvislosti so sociálnou činnosťou inštitútu. 

Pripravoval postupy na navrhovanie a podpisovanie zmlúv o 

zákazkách na uskutočnenie stavebných prác v súvislosti s 

výstavbou sociálnych bytov (komplex sociálnych bytov Mong-

Há so 650 bytmi a hodnotou 48 miliónov MOP a komplex Fai 

Chi Kei s 1 100 bytmi). 

Navrhol systém finančnej podpory a sociálnych zariadení 

riadený súkromnými inštitúciami. 

Navrhol systém plánovania v rámci inštitútu. 

02/1985-02/1987 Vedúci oddelenia organizácie a informačných technológií, 

správa Macaa 

Ústredný úrad pre štátnu službu 

Vydával stanoviská k základným pravidlám verejných služieb, 

postupom nákupov v oblasti IT a zhotovovania mikrofilmov v 

rámci verejných služieb a k racionalizácii správy a zníženiu 

byrokracie. 

Pre správu Macaa vytvoril štandardizované formuláre. 

Navrhol a zaviedol systém nákupu IT a mikrofilmových 

zariadení pre verejné služby v Macau. 

Vypracoval plán komputerizácie spoločných oblasti správy a 

riadenia verejných služieb v Macau. 

Vykonal prvý prieskum ľudských zdrojov správy Macaa 

(celkový počet pracovníkov: 8 500). 

Komputerizácia oddelenia administratívy a štátnej služby. 

Navrhol integrovaný systém vzťahov s verejnosťou v rámci 

správy Macaa. 

Navrhol integrovaný systém riadenia pre oddelenie 

administratívy a štátnej služby. 

06/1983-02/1985 Riaditeľ služieb technickej koordinácie, výskumu a 

plánovania 

Národná probačná služba, ministerstvo spravodlivosti, 

Portugalsko 

Koordinoval činnosti týkajúce sa publikovania štúdií o 

opätovnom začleňovaní páchateľov trestných činov do 

spoločnosti. 

Vytvoril formát správ o sociálnych dávkach využívaných v 

rámci probačného systému pri vynášaní rozsudkov a 
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individuálnych plánoch na readaptáciu. 

Navrhol systém štatistických údajov pre činnosť služby. 

Vypracoval protokol, ktorý schválili väzenské služby a ktorým 

sa upravovala činnosť služby vo väzniciach. 

Vypracoval plán činnosti služby na rok 1984. 

04/1979-06/1983 Vyšší technický úradník verejnej správy 

Štátny sekretariát verejnej správy, Portugalsko 

Vypracúval stanoviská k základným pravidlám verejných 

služieb. 

Technické poradenstvo v oblasti mestských a obecných 

zastupiteľstiev a ich reorganizácia. 

Technické poradenstvo pre ministerstvo priemyslu, energetiky a 

vývozu a jeho reštrukturalizácia. 

Technické poradenstvo pre Guinejsko-bissauskú republiku. 

Štúdie o štruktúre a riadení mestskej a obecnej samosprávy. 

Porovnávacia štúdia o makroštruktúrach štátnych správ 

členských štátov Európskych spoločenstiev. 

 1999-2004 Predseda (2001 – 2004) a člen rady (1999 – 2001) 

Konfederácie európskych probačných orgánov (CEP) 

Predsedal valným zhromaždeniam a zasadnutiam rady CEP 

(organizácia spájajúca orgány ministerstiev spravodlivosti 36 

európskych krajín zodpovedné za presadzovanie neväzobných 

trestnoprávnych sankcií so sídlom v Holandsku). 

Predsedal ďalším stretnutiam so zástupcami predsedov, 

generálnym sekretárom a výkonnými činiteľmi na sekretariáte v 

Holandsku a na seminároch organizovaných CEP. 

Vypracoval rozvojovú stratégiu, plánovanie, rozpočet a 

posudzovanie činnosti CEP. 

Zúčastnil sa na stretnutiach so zástupcami väzenských rád 

členských štátov, Európskej komisie a Európskej rady. 

Dohliadal na riadenie rozpočtu a vydávanie informačného 

bulletinu CEP. 

 1999-2002 Člen správnej rady Strediska pre odbornú prípravu v 

justičnom systéme 

Ministerstvo spravodlivosti, Portugalsko 

Určoval politiky, plány a činnosť v oblasti odbornej prípravy 

väzňov a iných občanov, ktorým boli uložené trestnoprávne 

sankcie. 
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Pripravoval rozpočty odbornej prípravy. 

Vypracúval hodnotiace správy o poskytnutej odbornej príprave. 

 1994-2003 Člen Výboru pre prístup k administratívnym dokumentom – 

portugalské Republikové zhromaždenie 

Podporoval zásadu transparentnosti verejnej správy a voľný 

prístup k administratívnym dokumentom. 

Sledoval uplatňovanie zákona o prístupe k administratívnym 

dokumentom, predkladal a posudzoval navrhované zmeny. 

Posudzoval sťažnosti občanov na zamietnutie prístupu k 

dokumentom zo strany oddelení a útvarov verejnej správy. 

Organizoval činnosť týkajúcu sa zverejňovania dokumentov a 

odbornú prípravu v oblasti transparentnosti verejných služieb a 

prístupu k administratívnym dokumentom. 

Schvaľoval plány a správy o činnosti výboru. 

 1992-1993 Člen Výboru pre kvalitu a racionalizáciu verejnej správy 

Predsedníctvo rady ministrov, Portugalsko 

Podieľal sa na práci výboru zriadeného predsedom vlády, ktorá 

viedla k vzniku správy s uvedením opatrení týkajúcich sa 

zníženia štátnej angažovanosti, vzťahov medzi správou a 

občanmi, štrukturálnych riešení a pružnosti v riadení verejnej 

správy. 

 1985-1986 Člen Výboru pre zavádzanie čínskeho jazyka – správa 

Macaa 

Podieľal sa na práci výboru zriadeného guvernérom Macaa, 

ktorá viedla k prijatiu správy s opatreniami na postupné 

používanie čínštiny ako úradného jazyka správy tohto územia na 

všetkých úrovniach, a to vrátane náboru úradníkov a miestnych 

vedúcich predstaviteľov, vypracovania právneho systému, 

používania v rámci vládnych orgánov a súdov a systémov 

prekladania z čínštiny do portugalčiny. 

 

VZDELANIE A ODBORNÁ PRÍPRAVA 

09/1973-07/1978 Titul v odbore právo 

Právnická fakulta, Lisabonská univerzita, Portugalsko 

Ako prednášajúci alebo vyučujúci a ako poslucháč sa zúčastnil na 

mnohých domácich a medzinárodných konferenciách, 

kongresoch, teoretických a praktických seminároch na rôzne 

témy, napríklad o reforme verejnej správy, verejnom riadení, 

verejných financiách, administratívnom práve, externej a 

nezávislej finančnej kontrole, dvoroch audítorov, trestnom 
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súdnictve, probácii a opätovnom začleňovaní do spoločnosti, 

justícii v oblasti mladistvých, prevencii obchodovania s drogami a 

boja proti nemu a trestnej činnosti mladistvých (pozri prílohu). 

 

OSOBNÉ ZRUČNOSTI 

Materinský 

jazyk 

portugalčina 

Ďalšie jazyky POROZUMENIE HOVORENIE PÍSANIE 

 Počúvanie Čítanie Interakcia Tvorba  

Francúzština C1 C2 C1 C2 B2 

Angličtina B2 B2 B2 B2 B2 

Španielčina C1 C1 A2 A2 A1 

 Úrovne: A1 a A2: Používateľ základného jazyka; B3 a B2: samostatný 

používateľ; C1 a C2: skúsený používateľ 

(spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky) 

Komunikačné 

zručnosti  

Dobré schopnosti komunikovať získané počas rokov strávených vo funkciách 

vrcholového vedenia významných verejných služieb a v priebehu politickej 

činnosti ako štátny sekretár, ktoré zahŕňali množstvo verejných vystúpení, 

účasť na parlamentných rozpravách, vystúpenia v televíznych a rozhlasových 

reláciách a kontakt s ďalšími médiami, ako aj účasť na množstve kongresov, 

seminárov atď., a vedenie a koordinovanie medzinárodných stretnutí. 

Organizačné 

zručnosti 

Dobré koordinačné, organizačné a riadiace zručnosti získané pri vedení a 

reorganizácii verejných služieb a pri vykonávaní politických funkcií, ktoré 

úzko súviseli s reformami verejnej správy. 

  

Digitálna 

zručnosť 

SEBAHODNOTENIE 

 Spracúvanie 

informácií 

Komunikácia Vytváranie 

obsahu 

Bezpečnosť Riešenie 

problémov 

 samostatný 

používateľ 

samostatný 

používateľ 

samostatný 

používateľ 

samostatný 

používateľ 

samostatný 

používateľ 

 Digitálna zručnosť – tabuľka sebahodnotenia 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

MEDZINÁRODNÉ 

SKÚSENOSTI 

Okrem uvedeného predsedníctva a účasti na zasadnutiach 

rady Konfederácie európskych probačných orgánov (CEP), 

ktorej je v súčasnosti čestným členom, sa zúčastnil tiež 

početných zasadnutí orgánov Európskej únie, OECD, OSN, 

Rady Európy, Spoločenstva portugalsky hovoriacich krajín, 

konferencií ministrov spravodlivosti a ministrov verejnej 
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správy iberoamerických krajín, Medzinárodnej organizácie 

najvyšších kontrolných inštitúcií (INTOSAI) a jej európskej 

regionálnej skupiny (EUROSAI), schôdzí kontaktného 

výboru predsedov najvyšších kontrolných inštitúcií EÚ a ich 

styčných úradníkov a Latinskoamerického centra pre 

rozvojovú správu (CLAD). 
 

PUBLIKÁCIE „Deontologia e Ética do Serviço Público. Contributos para 

uma Sistematização da Ética Profissional dos funcionários“, 

Secretariado da Modernização Administrativa, november 

1988; 

„A União Económica e Monetária e a Política Orçamental – 

A problemática dos défices“, Revista do Tribunal de Contas 

č. 43, jan. – jún 2005, Lisabon, s. 41 – 71; 

„Por uma carta latina-ibero-americana de competências 

comuns para dirigentes públicos: a proposta de Portugal“, 

spoluautor Valadares Tavares, Luis, Revista do Serviço 

Público, zv. 57, č. 1, jan./mar. 2006, Escola Nacional de 

Administração Pública, Brasília; 

„Eficiência e Legalidade na Administração Pública“, Revista 

do Tribunal de Contas, č. 51, jan./jún 2009, pôvodne 

publikované v rámci OECD s názvom „Efficiency and 

Legality in the Performance of the Public Administration“, 

Konferencia o reforme verejnej správy a európskej 

integrácii, Budva, Čierna Hora, 26. – 27. marca 2009; 

„Contributos para a determinação do âmbito da fiscalização 

prévia do Tribunal de Contas“, Revista do Tribunal de 

Contas. č. 51, jan./jún 2009; 

„Desempenho dos Serviços Públicos e sua avaliação: 

adaptação a novos desafios“, Colóquio Internacional – A 

moderna gestão financeira pública: uma resposta à crise 

económica?, publikované portugalským dvorom audítorov 

pri príležitosti 160. výročia jeho založenia, Lisabon, 2009; 

„As reformas na Administração Pública“, predslov k 

zborníku Regime Geral da Função Pública. Coletânea de 

Legislação, Maria Laura Veríssimo Dias a Paulo Guilherme 

Fernandes Lajoso (org.), júl 2009; 

„As reformas na Administração Pública de 2005 a 2008: 

Alguns aspetos fundamentais“, Revista do Tribunal de 

Contas, č. 52, júl/dec. 2009.  

„As reformas na Administração Pública de 2005 a 2008: 

Alguns aspetos fundamentais“, Revista do Tribunal de 

Contas, č. 52, júl/dec. 2009.  

„Conflito de interesses e ética do serviço público“, 

spoluautor Augusto Santos Silva, vedecký článok 

publikovaný v publikácii „Manual of Fraud in Portugal“, 

ktorú v roku 2016 vydá Ekonomická fakulta Portskej 

univerzity; 
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„SIDA, Direito e Ética“, Criminalidade e Cultura – Cadernos 

do Centro de Estudos Judiciários, č. 2/90, s. 225 – 240; 

„Antecedentes Legislativos da Reinserção Social“, Cidadão 

Delinquente: Reinserção Social, Ministerstvo spravodlivosti 

Portugalskej republiky, 1983, s. 17 – 47; 

„Delinquente, Estado, Sociedade: o Desafio da Reinserção 

Social“, Prisões e Reinserção Social, informačný bulletin č. 

37, december 1983 – február 1984 Centra pre kresťanskú 

reflexiu (Centro de Reflexão Cristã), s. 13 – 26; 

„Mercado Social de Emprego e Promoção da Cidadania“, 

Mercado Social de Emprego – Encontro Nacional de 

Interlocutores – 2000, vydané Komisiou pre sociálny trh 

práce (Comissão para o Mercado Social de Emprego), s. 121 

– 124; 

„A Justiça de Menores na Europa“, Infância e Juventude, č. 

01-1, jan. – mar. 2001, s. 9 – 20; 

„Medidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil“, 

Infância e Juventude, č. 01-2, apr. – jún 2001, s. 19 – 24; 

„Execução de Medidas Tutelares Educativas“, Direito 

Tutelar de Menores – O Sistema em Mudança, Právnická 

fakulta Coimberskej univerzity a generálna prokuratúra, 

Coimbra Editora 2002, s. 195 – 210. 
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PRÍLOHA 2: ODPOVEDE JOÃA ALEXANDREHO TAVARESA GONÇALVESA 
DE FIGUEIREDA NA DOTAZNÍK 

Odborná prax 

1. Vymenujte Vaše odborné skúsenosti z oblasti verejných financií, či už ide o 

plánovanie rozpočtu, jeho plnenie alebo rozpočtové hospodárenie, prípadne 

kontrolu rozpočtu či audit. 

 

1.1. Odkedy som začal vykonávať vedúce funkcie v rámci verejných služieb – čo bolo 

v mojej pracovnej kariére relatívne skoro, v roku 1982, – bol som zodpovedný za 

rôzne oblasti v rámci verejných financií. Vyzdvihol by som štyri konkrétne 

najvýznamnejšie skúsenosti. 

 

1.2. Externé finančné kontroly a audity ako sudca dvora audítorov, od roku 2008  

Ako člen dvora audítorov, orgánu, ktorý vykonáva externé a nezávislé finančné 

kontroly portugalských verejných financií, a poradca Republikového 

zhromaždenia pri plnení jeho úlohy politickej kontroly, som sa podieľal na 

schvaľovaní stanovísk dvora audítorov k všeobecnej účtovnej závierke štátu v 

rokoch 2009 až 2014. Tieto stanoviská sa týkajú všeobecnej účtovnej závierky 

štátu, ktorá zahŕňa účtovníctvo všetkých subjektov sektora verejnej správy štátu a 

účtovníctvo sociálneho zabezpečenia. Dvor audítorov v tomto stanovisku 

posudzuje zákonnosť a riadnosť finančných operácií, ktoré sú predmetom 

všeobecnej účtovnej závierky štátu, pričom toto posúdenie sa zakladá na 

kontrolných činnostiach a auditoch vykonaných v súlade s Príručkou auditov a 

postupov schválenou dvorom audítorov a pri súčasnom zohľadnení 

medzinárodných noriem (medzinárodné štandardy najvyšších kontrolných 

inštitúcií). 

Takže ak som už predtým mal skúsenosti v oblasti správy a vlády (teda v oblasti 

výkonnej moci a v súvislosti so zákonodarnou mocou) týkajúce sa plánovania, 

vykonávania a kontroly verejných financií, neskôr som získal taktiež skúsenosti s 

externou finančnou kontrolou, ktorú vykonáva dvor audítorov (teda v oblasti 

súdnej moci, ktorej súčasťou je dvor audítorov na základe portugalskej ústavy). 

Okrem tejto činnosti na dvore audítorov som tiež vykonával audity, a to najmä 

pokiaľ ide o zákonnosť v oblasti správy a financií pri plnení zmlúv v rámci služieb 

štátnej správy a miestnej samosprávy. Taktiež som bol zodpovedný za vedenie 

auditov na účely vyšetrenia finančných priestupkov. 

 

1.3. Plánovanie a kontrola financií Portugalskej republiky v období rokov 2005 – 

2007 

V roku 2005 predstavoval deficit verejných financií Portugalska, ktorý v máji na 

daný rok odhadla Portugalská centrálna banka, 6,2 % HDP. Došlo preto k 

neplneniu záväzkov prijatých v rámci Paktu stability a rastu Európskej únie. Treba 

ešte poznamenať, že pred rokom 2005 (v rokoch 2002 až 2004) sa deficit verejných 

financií pohyboval na úrovniach nezlučiteľných s Paktom stability a rastu aj 

napriek prijatiu jednorazových alebo dočasných opatrení so značným vplyvom.  
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Práve v tejto situácii som v rámci ministerstva financií prevzal riadiace funkcie ako 

štátny tajomník portugalskej vlády pre verejnú správu. Úlohou zodpovedných 

pracovníkov Ministerstva financií Portugalskej republiky, ku ktorým som patril, 

bolo vypracovať stratégiu rozpočtovej konsolidácie portugalských verejných 

financií. Hlavným cieľom tejto stratégie bolo znížiť v roku 2008 deficit verejných 

financií pod úroveň 3 % HDP a zároveň znížiť mieru výdavkov, a to najmä 

primárnych bežných výdavkov. 

 

Konsolidačná stratégia sa vykonávala predovšetkým prostredníctvom týchto 

nástrojov, na vytvorení ktorých som sa podieľal: 

a) viacročný program na zníženie bežných výdavkov, ktorý obsahoval 

súbor štrukturálnych reforiem verejnej správy a riadenia jej ľudských 

zdrojov, sociálneho zabezpečenia a zdravotníckych a vzdelávacích služieb, 

ktoré predstavovali najdôležitejšie agregované výdavky, a bola v ňom 

predstavená konsolidačná stratégia s predpokladanými vplyvmi na 

jednotlivé rozpočtové vplyvy. Reformy vykonané vo verejnej správe a v 

riadení jej ľudských zdrojov, za ktoré som bol zodpovedný, opíšem v 

odpovediach na otázky č. 2 a 6; 

 

b) programy stability a rastu na roky 2005 – 2009, 2006 – 2010 a 2007 – 

2011. V týchto dokumentoch sa v súlade s usmerneniami nariadení 

Spoločenstva stanovili krátkodobé a strednodobé rozpočtové ciele a boli v 

nich zahrnuté uvedené štrukturálne reformy na rozpočtovú konsolidáciu a 

tiež opatrenia na zjednodušenie daňového systému, kontrolu vyhýbania sa 

daňovej povinnosti a daňových podvodov a na zníženie prítomnosti štátu v 

hospodárstve prostredníctvom privatizačného programu; 

 

c) štátne rozpočty na roky 2006, 2007 a 2008, v rámci ktorých sa realizovala 

uvedená stratégia a ciele stanovené pre saldo rozpočtu predstavovali -4,8 

%, -3,7 % a -2,4 % HDP. 

Príprava týchto programov, zákonov o štátnom rozpočte a zákonných vyhlášok o 

plnení rozpočtu, ktorej som sa zúčastnil v rámci vlády a pri ich predstavovaní 

portugalskému parlamentu, a to najmä pokiaľ ide o výdavky, mi poskytla 

skúsenosti s plánovaním v strednodobom a krátkodobom horizonte s vplyvom na 

všetky portugalské verejné financie a v súvislosti s návrhom a prípravou 

štrukturálnych reforiem. 

V rovnakej oblasti, no tentoraz v súvislosti s kontrolou rozpočtu, som sa tiež 

podieľal na schvaľovaní všeobecných závierok štátu za roky 2005, 2006 a 2007.  

Treba poznamenať, že vtedy navrhnutá stratégia konsolidácie rozpočtu dosiahla 

stanovené ciele v najdôležitejších aspektoch a dokonca ich prekonala, keďže v roku 

2006 sa deficit znížil na 4,3 % HDP a v roku 2007 na 3 %. V júni 2008 Rada 

Európskej únie zrušila rozhodnutie z 20. septembra 2005 o postupe pri nadmernom 

deficite, ktorý sa v Portugalsku uplatňoval. 

 

 

1.4. Plánovanie a kontrola financií Ministerstva spravodlivosti Portugalskej 

republiky v období rokov 1991 – 1999 
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V tomto období, keď som vykonával funkciu vedúceho kabinetu členov vlády 

(štátneho tajomníka a ministra), som sa podieľal na príprave rozpočtov a 

účtovníctva ministerstva spravodlivosti, čo zahŕňalo významné orgány a služby, 

konkrétne súdy, prokuratúru, najvyššie súdne rady, registračné a notárske služby, 

justičnú políciu, väzenské služby, Inštitút pre opätovné začleňovanie do 

spoločnosti (Národná probačná služba) a služby súdneho lekárstva. Zahŕňalo to 

hodnotenie návrhov predložených službami ministerstva spoločne s orgánmi 

vykonávajúcimi vnútornú kontrolu a prípravu rozhodnutí členov vlády. Okrem 

tejto práce na začiatku a konca cyklu finančného hospodárenia som zasahoval v 

početných prípadoch rozpočtového plnenia v rámci týchto služieb vždy, keď bolo 

zo zákona potrebné rozhodnutie členov vlády. 

 

1.5. Plánovanie, plnenie a kontrola rozpočtov Inštitútu pre opätovné začleňovanie 

do spoločnosti a väzenskej služby v rokoch 1999 až 2002 

V tomto období som ako najvyšší vedúci Inštitútu pre opätovné začleňovanie do 

spoločnosti (Národná probačná služba) a generálneho riaditeľstva väzenskej 

služby riadil vypracúvanie príslušných rozpočtov a účtovníctiev a taktiež som mal 

najvyššiu zodpovednosť za ich plnenie: rozpočty s ročnou hodnotou vo výške 37 

500 000 EUR a 243 400 000 (v roku 1999 a 2002). Zodpovedal som sa vláde, 

ktorej som bol podriadený, Republikovému zhromaždeniu, pred ktoré ma mohli 

predvolať so žiadosťou o vysvetlenie, a dvoru audítorov, a to na základe 

predbežného dohľadu nad správnou a finančnou zákonnosťou uzavretých zmlúv o 

verejných zákazkách a auditu vykonaného rozpočtového riadenia a plnenia. 

 

2. Aké najväčšie úspechy ste vo svojej odbornej kariére dosiahli? 

 

2.1. V rámci svojej kariéry vyzdvihnem štyri obdobia alebo činy, ktoré podľa mňa 

ovplyvnili organizáciu alebo fungovanie štátu alebo priamo či nepriamo aj 

portugalskú spoločnosť. Taktiež mali významný vplyv na môj odborný rast. Robím 

tak s vedomím, že som mohol počítať so spoluprácou množstva iných verejných 

činiteľov – nadriadených, kolegov, podriadených – a že bez nich a bez ich podielu 

na práci by nebolo možné toľko toho vykonať. Mnohé z toho, čo uvediem, je aj ich 

zásluhou. Urobím tak v stručnosti, keďže som si vedomý, že plný opis, a to najmä 

technických detailov, by si vyžadoval veľmi dlhý text. 

 

2.2. PO PRVÉ: reformy zavedené v rámci portugalskej verejnej správy v období 

rokov 2005 až 2009  
Politický a finančný kontext, v ktorom boli tieto reformy navrhnuté a uplatňované, 

som už opísal v bode 1.3. 

 

OECD vo svojej správe vypracovanej v roku 2008 o hodnotení rozpočtového 

procesu v Portugalsku uviedla (na s. 27): „Prebiehajú významné štrukturálne 

reformy vo viacerých oblastiach.  Vláda začala pôsobivú reformu verejnej správy.“ 

 

Bol som za to zodpovedný – to znamená, že som viedol proces politických a 

technických návrhov, vývoja, vypracúvania právnych formulácií, ktoré som 
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obhajoval vo vláde a v parlamente, a informovania, a to najmä v médiách, pokiaľ 

ide o tieto reformy: 

a) Reorganizácia štátnej správy v rokoch 2005 až 2007: vykonalo sa štrukturálne 

hodnotenie 518 verejných orgánov, ktoré tvorili štátnu správu, s cieľom 

rozhodnúť o ich zániku, zlúčení alebo zmene veľkosti. Na konci programu 

sa počet orgánov znížil na 331,  čo predstavuje zníženie o 26 %. Nešlo 

však len o zmenšenie organizačnej zložky štátnej správy a tým aj počtu 

riadiacich funkcií (ktorý sa tiež znížil o 26 %), ale aj o zavedenie väčšej 

racionalizácie, hospodárnosti, účinnosti a efektívnosti. Tieto ciele zahŕňali 

stanovenie základného modelu pre všetky ministerstvá pri súčasnom 

zachovaní ich špecifík, ktorý sa vzťahoval predovšetkým na tieto tri oblasti: 

posilnenie podporných funkcií správy – predovšetkým plánovania, 

hodnotenia a kontroly –, reorganizáciu decentralizovanej správy a reformu 

úloh riadenia zdrojov, pričom boli vytvorené a začali fungovať spoločné 

služby v oblasti riadenia finančných a ľudských zdrojov a vládneho 

obstarávania. 

 

b) Reforma režimov štátneho zamestnania od roku 2006 do roku 2009: bol 

schválený nový pracovný režim týkajúci sa štátnych zamestnancov – v tom 

čase približne 740 000 osôb – , ktorý súvisel s tromi základnými otázkami:  
 režim viazanosti, ktorý zahŕňa uzatvorenie pracovnej zmluvy s väčšinou 

štátnych zamestnancov a vymenovanie do funkcie, ktoré je výlučne 
vyhradené pre štátne orgánu a zastupovania štátu;

 nový zjednodušený režim pracovných miest, pričom stovky 
predchádzajúcich zanikli;

 nový režim odmeňovania založený na jednotnej platovej tabuľke pre 
celú správu, v ktorom sa počíta s odmenami za najlepšie výkony.

Cieľom týchto reforiem bolo priblíženie režimu štátnych zamestnancov 

bežnému pracovnému režimu portugalských zamestnancov, nový model 

riadenia ľudských zdrojov, ktorý úzko súvisí s rozpočtovým hospodárením, 

silný vzťah medzi kariérnym postupom a odmenami a hodnotením výkonu 

a odmenami za zásluhy, zjednodušenie a transparentnosť systému 

pracovných miest a odmien. 

c) Vytvorenie systémov hodnotenia verejných služieb, vedúcich a zamestnancov v 

roku 2007: v portugalskej správe bol prvýkrát zavedený všeobecný systém 

hodnotenia verejných služieb a ich vedúcich, ktorý bol spojený so systémom 

hodnotenia výkonu väčšiny štátnych zamestnancov, pričom tieto systémy 

súviseli navzájom a s cyklami riadenia verejnej správy a boli založené na 

cieľoch, ukazovateľoch a výsledkoch. Určili sa povinné kvóty, v rámci 

ktorých sa rozdeľuje medzi najlepšími zamestnancami a ostatnými 

zamestnancami (za najlepších zamestnancov môže byť považovaných 

najviac 25 %). Pri najhorších výkonoch sa predpokladalo začatie 

disciplinárneho konania s cieľom zistiť, či došlo k porušeniu pracovných 

povinností, ktoré mohlo viesť až k ukončeniu pracovného vzťahu. Tieto 
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opatrenia mali vplyv na pracovné miesta a odmeny vedúcich aj ostatných 

pracovníkov, a tým aj na rozpočty daných služieb. 

d) Reforma systémov sociálnej ochrany štátnych zamestnancov v rokoch 2005, 

2006 a 2007: vykonala sa reforma dôchodkových režimov štátnych 

zamestnancov – dovtedy existujúceho hlavného režimu a 32 osobitných 

režimov – , v rámci ktorej sa zosúladili so všeobecnými režimami sociálneho 

zabezpečenia. Štátni zamestnanci dovtedy využívali vlastný, priaznivejší 

režim. Do dôchodku odchádzali vo veku 60 rokov, pričom ostatní pracovníci 

odchádzali do dôchodku vo veku 65 rokov. Ako vek odchodu do dôchodku 

bol teda určený vek 65 rokov. V roku 2006 sa začala fáza prechodu na 

nový režim, ktorá je už v súčasnosti ukončená. V tomto kontexte sa tiež 

vykonala reforma systémov nemocenských dávok štátnych zamestnancov,  

v rámci ktorej sa zrušili alebo reformovali osobitné priaznivejšie režimy (v 

oblasti obrany, bezpečnostných síl a spravodlivosti). a systémov doplnkovej 

sociálnej činnosti, ktorá sa celá zjednotila a začala sa kontrolovať. 

e) Dohľad nad náborom a mobilitou ľudských zdrojov od roku 2005: reforma, ktorá 
sa týkala predovšetkým právnych a riadiacich mechanizmov, s cieľom kontrolovať 
a znížiť počet činiteľov vo verejnej správe a podporovať ich vnútornú mobilitu 
prostredníctvom právnych režimov, mechanizmov riadenia a vytvorením 
centrálnej databázy ľudských zdrojov vo verejnej správe, ktorá dovtedy 

neexistovala. Tieto mechanizmy sa v zásade stále uplatňujú a každý štvrťrok 

poskytujú informácie o ľudských zdrojoch. Počet činiteľov verejnej 

správy sa v rokoch 2005 až 2008 znížil zo 747 880 na 692 279, čiže za 

štyri roky klesol o 7,5 %.  
 

2.3. PO DRUHÉ: dohľad dvora audítorov nad zmluvami verejno-súkromných 

partnerstiev týkajúcimi sa koncesií na výstavbu diaľnic.  
V roku 2009 dvor audítorov vo svojom rozhodnutí, ktorého som bol spravodajcom, 

rozhodol, že zmluvy v hodnote vyššej ako 350 000 EUR, ktoré uzatvára verejný 

subjekt zodpovedný za systém cestnej infraštruktúry, budú podliehať predbežnému 

posúdeniu zo strany dvora audítorov. Vláda následne dvoru audítorov, ktorý mal 

rozhodnúť o súlade s právnymi predpismi, poslala zmluvu o verejno-súkromnom 

partnerstve uzavretú so súkromnou akciovou spoločnosťou týkajúcu sa koncesie, 

výstavby, financovania, údržby a prevádzky diaľnice „Douro Interior“ na 30 

rokov. Zmluva mala k 1. januáru 2009 čistú súčasnú hodnotu 798 000 000,00 EUR. 

Posúdenie dvora audítorov sa týkalo dodržania vnútroštátnych právnych predpisov 

o verejnom obstarávaní a vytváraní zmluvných verejno-súkromných partnerstiev, 

európskeho práva v tejto oblasti a tiež uplatniteľných finančných právnych 

predpisov. Bol som spravodajcom aj pre toto rozhodnutie dvora audítorov. V 

rozhodnutí sa zistilo, že došlo k porušeniu právnych predpisov pri postupe 

vypracovania zmluvy, v rámci ktorého nemohla mať finančné účinky. Vláda tak 

bola nútená zopakovať postup vypracovania zmluvy a preformulovať ju. Po tomto 

prvom rozhodnutí sa stali predmetom rovnakých rozhodnutí dvora audítorov s 

rovnakými dôsledkami ďalšie štyri zmluvy o koncesiách na výstavbu diaľnic. 

Kontext, v ktorom vznikali tieto postupy a rozhodnutia, a veľký finančný a časový 

aspekt daných zmlúv pomohli dvoru audítorov potvrdiť v očiach štátu aj 
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portugalskej spoločnosti význam jeho zásahov ako nezávislého orgánu dohľadu 

nad zákonnosťou aktov a zmlúv, ktorých realizácia znamená verejné náklady. 

 

2.4. PO TRETIE: reforma systému dohľadu nad trestnou činnosťou mladistvých 

v roku 2000  

Hoci sa to v rámci uchádzania sa o členstvo v Európskom dvore audítorov môže 

zdať bezvýznamné, považujem za dôležité spomenúť túto reformu z dôvodu 

vplyvu, ktorý mala a stále má na spoločnosť, jej prínosu ako skúsenosti s účinným 

a efektívnym riadením a jej významu pre ďalšie etapy mojej kariéry. 

V 90. rokoch sa v Portugalsku v oblasti trestnej činnosti mladých uplatňoval režim 

založený na modeli ochrany. To znamená, že mladistvý páchateľ sa považoval za 

niekoho, kto potrebuje osobitnú ochranu, aby prekonal svoju kriminálnu minulosť 

a nevracal sa k nej. V tomto modeli sa upustilo od všetkých donucovacích opatrení 

zahŕňajúcich fyzické obmedzovanie.  

Vzhľadom na výskyt násilných foriem trestnej činnosti mladistvých v Portugalsku 

tak už bolo očividné, že tento model je prekonaný. V roku 1999 boli preto 

schválené nové právne predpisy, ktorými sa súdom a inštitúciám pre 

dospievajúcich a mladistvých páchateľov umožnilo zasahovať formou obmedzenia 

fyzickej slobody, pričom sa nezabúdalo ani na starosti o ich vzdelávanie. Z dôvodu 

nedostatku finančných, fyzických a ľudských zdrojov však zákon nakoniec 

nenadobudol účinnosť.  

No v lete roku 2000 došlo postupne k niekoľkým desiatkam závažných trestných 

činov spáchaných mladistvými, ktoré vyvolali veľký ohlas v médiách a 

spoločnosti, po čom už bolo nepochybne zrejmé, že štát nie je schopný zvládať 

trestnú činnosť mladistvých.  

Niesol som najvyššiu zodpovednosť za Inštitút pre opätovné začleňovanie do 

spoločnosti, správnym orgánom zodpovedným za túto oblasť.  

Vo svetle týchto závažných skutočností a po schôdzach na rôznych vládnych, 

správnych a súdnych úrovniach som navrhol krátkodobý program, ktorý vláda 19. 

augusta 2000 s pridelením finančných prostriedkov schválila, pričom nové právne 

predpisy týkajúce sa trestnej činnosti mladistvých mali nadobudnúť účinnosť v 

januári 2001. 

Od augusta do decembra 2000 sa pripravovali nové doplňujúce právne predpisy a 

prijali sa naliehavé opatrenia na prispôsobenie budov určených na zadržiavanie 

mladistvých páchateľov najzávažnejších trestných činov a na nábor a odbornú 

prípravu nových zamestnancov na priame uväznenie mladistvých a opatrenia na 

zvýšenie informovanosti a odbornú prípravu sudcov. 

Keďže išlo o kontroverznú – a to najmä v súdnych a akademických kruhoch –, a 

veľmi citlivú tému, ktorá vyvolávala obavy v spoločnosti, bol som pozvaný do 

množstva verejných diskusií a aj do televízie.  

Zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2001. Kríza podobná tej z leta 2000 sa už 

neopakovala. Nový model a systémy reakcie sa stabilizovali. 

 

2.5. PO ŠTVRTÉ: zavedenie systému elektronického dohľadu nad páchateľmi v 
Portugalsku v roku 1999. 
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Musím spomenúť aj túto skúsenosť, a to pre vplyv, aký mala a stále má na 

portugalskú spoločnosť, jej rozmer týkajúci sa verejného obstarávania a financií a 

tiež preto, že som bol zodpovedný za prípravu a spustenie systému. 

Portugalský väzenský systém navyše v 90. rokoch prechádzal vážnou krízou 

súvisiacou s preplnenosťou väzníc. Ako alternatívu k väzniciam bolo potrebné 

vytvoriť hospodárnejšie a účinnejšie mechanizmy kontroly trestnej činnosti. V 

krajine sa uskutočnila široká diskusia o súvisiacich otázkach bezpečnosti, pričom 

sa ozývalo množstvo hlasov proti elektronickému dohľadu, a to najmä z toho 

dôvodu, že sa považoval za menej bezpečný pre spoločnosť. Vláda a parlament 

nakoniec v roku 1999 schválili potrebné základné právne predpisy. Potom sa 

vykonali tieto kroky: návšteva iných krajín na účely štúdia ich skúseností, návrh 

informačných a technologických systémov s určením technických detailov 

vybavenia, oznámenie o medzinárodnom súťažnom konaní na obstarávanie služieb 

telematického sledovania pohybu, úprava zákona a nábor a odborná príprava 

špecializovaných pracovníkov. Neskôr sa podpísala zmluva o obstarávaní 

sledovacích služieb v hodnote 2 704 956,05 EUR.  

Elektronický dohľad sa začal vykonávať 2. januára 2002 a postupne sa rozširoval, 

až kým v roku 2005 nepokrýval celé územie štátu. V súčasnosti je elektronický 

dohľad nad páchateľmi trestných činov pre portugalskú spoločnosť vo 

všeobecnosti prijateľným riešením s nízkou mierou chybovosti alebo zlyhania a v 

priemere sa naraz vykonáva približne nad 1 000 páchateľmi. 

 

3. Aké odborné skúsenosti máte z medzinárodných multikultúrnych a viacjazyčných 

organizácií alebo inštitúcií, ktoré pôsobia mimo Vašej domovskej krajiny? 

 

3.1. V rokoch 1985 až 1987 som zastával funkcie vo verejnej správe Macaa. Keďže šlo 

o čínske územie pod portugalskou správou, v drvivej väčšine prípadov som sa 

pohyboval v prostredí vyznačujúcim sa čínskymi kultúrnymi vzorcami. 

Organizoval a riadil som ústredné služby pre administratívnu organizáciu a 

informačné technológie v rámci správy Macaa. V týchto službách pracoval 

rovnaký počet čínskych a portugalských zamestnancov, ktorí pracovali zároveň s 

čínskymi aj portugalskými textami. Keďže ja sám som spolu s niektorými 

portugalskými kolegami čínštinu (kantónsku) až na niekoľko bežných výrazov 

neovládal a čínski kolegovia zase neovládali portugalčinu, používali sme ako 

prevádzkový jazyk angličtinu.  

Táto skúsenosť viedla k tomu, že ma guvernér Macaa vymenoval do výboru pre 

zavádzanie čínskeho jazyka, ktorý tvorili významné portugalské a čínske osobnosti 

macajskej správy a spoločnosti. Výbor určil potrebné opatrenia na postupné začatie 

používania čínštiny ako úradného jazyka územnej správy na všetkých úrovniach, 

a to najmä pri nábore miestnych pracovníkov a vedúcich, tvorbe právneho systému, 

v správnych orgánoch a na súdoch a v rámci mechanizmov prekladania medzi 

dvoma úradnými jazykmi. Táto a ďalšia vykonaná práca mala základný význam 

pri odovzdaní územia do správy Čínskej ľudovej republiky, ktoré sa bez problémov 

uskutočnilo v decembri 1999. 

 

3.2. Od roku 1999 do roku 2004 som viedol Konfederáciu európskych probačných orgánov – 

CEP (http://www.cepprobation.org/), spočiatku ako člen jej správnej rady, pričom v roku 

http://www.cepprobation.org/
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2001 som bol zvolený za predsedu valného zhromaždenia. CEP sídli v Utrechte v 

Holandsku. Ide o medzinárodnú organizáciu, ktorej pracovnými jazykmi sú 

francúzština, angličtina a nemčina a ktorá v súčasnosti združuje orgány 

ministerstiev spravodlivosti, univerzity a ďalšie subjekty z 36 európskych krajín. 

Pôsobí v oblasti výkonov trestov na slobode, pričom jej cieľom je pomáhať 

budovať bezpečnejšie spoločnosti, v oblasti rehabilitácie páchateľov trestných 

činov a ich opätovného začleňovania do spoločnosti. Ako predseda som viedol 

schôdze valného zhromaždenia a správnej rady, ktorú tvorili zástupcovia ôsmich 

krajín, a zabezpečoval som všeobecné organizačné riadenie, zmluvy s väzenskými 

správami členských krajín a s medzinárodnými organizáciami, ako je Rada Európy 

a Európska únia. Po skončení výkonu týchto funkcií som bol na valnom 

zhromaždení CEP zvolený za jej čestného člena. 

 

3.3. Medzi moje medzinárodné skúsenosti patrí tiež účasť na radách a technických 
stretnutiach Európskej únie, orgánov OECD, OSN, Rady Európy, Spoločenstva portugalsky 
hovoriacich krajín, Konferencie ministrov spravodlivosti a ministrov verejnej správy 
iberoamerických krajín, INTOSAI a EUROSAI, kontaktného výboru predsedov najvyšších 
kontrolných inštitúcií EÚ a ich styčných úradníkov. 

 

4. Bolo Vám udelené absolutórium za riadiace úlohy, ktoré ste vykonávali v 

minulosti, ak sa na ne vzťahuje takýto postup? 

 

Po ukončení vykonávania prechádzajúcich riadiacich úloh, a to najmä vo funkcii 

predsedu verejnej inštitúcie a generálneho riaditeľa, som riadne splnil všetky právne 

predpisy v oblasti predkladania správ a účtovných závierok príslušným orgánom, 

pričom sa nikdy neobjavil žiadny problém. 

 

5. Ktoré z Vašich doterajších odborných pozícií boli výsledkom politickej 

nominácie?  

 

Vykonávanie funkcie štátneho tajomníka pre verejnú správu, teda člena vlády, bolo 

politickou nomináciou, ktorú navrhuje predseda vlády, pričom navrhnutú osobu 

vymenúva a do úradu uvádza prezident republiky.  

Úlohy vedúceho kabinetu člena vlády závisia od dôvery, ktorú mu tento člen vlády 

preukáže. Vo svojom prípade musím zdôrazniť, že som ako vedúci kabinetu štátneho 

tajomníka a ministra spravodlivosti vykonával úlohy vo vládach s odlišnou politickou 

orientáciou. 

Do úradu predsedu verejného inštitútu a generálneho riaditeľa vymenúva v Portugalsku 

predseda vlády na návrh príslušného ministra. Moje vymenovania sa však uskutočnili 

na základe zváženia mojich odborných kompetencií, čo nie je ťažké dokázať vzhľadom 

na vývoj mojej kariéry. 

 

6. Ktoré boli tri najdôležitejšie rozhodnutia, na ktorých prijatí ste sa vo Vašom 

profesionálnom živote podieľali? 
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6.1. Poukážem na tri rozhodnutia, ako sa v otázke požaduje, ktoré som na základe 

zváženia vplyvu, ktorý bezpochyby mali, a najväčšieho ohlasu, ktorý doma 

vzbudili, vybral spomedzi ostatných rozhodnutí. 

 

6.2. PRVÉ ROZHODNUTIE: zrušenie mechanizmov automatického zvyšovania 

platov štátnych zamestnancov v roku 2005 

V roku 2005 dosahovali výdavky na pracovníkov verejnej správy v Portugalsku 

veľmi vysoké hodnoty: predstavovali približne 14,5 % HDP, vysoko nad 

priemernými hodnotami zaznamenanými v členských štátoch OECD. V rámci 

situácie opísanej v bode 1.3 bolo zásadne dôležité nájsť riešenia s okamžitým 

účinkom, ktorými by sa zastavilo zvyšovanie týchto výdavkov. V kariérnom a 

platovom režime štátnych zamestnancov existovali v tom čase mechanizmy 

automatického zvyšovania platov v závislosti od odpracovaného času a bez 

zohľadnenia rozpočtových kapacít. Rozhodnutie vlády, ktoré som vtedy pripravil 

a ktoré bolo prijaté, znamenalo zrušenie všetkých týchto mechanizmov a navyše 

zmrazenie mnohých ďalších platových zložiek a kariérnych postupov. Prirodzene 

šlo o veľmi kontroverzné rozhodnutie, ktoré ovplyvnilo platové vyhliadky 

približne 740 000 zamestnancov a ich rodín. Musel som vtedy samozrejme čeliť 

odborovým zväzom a ich oprávnenému boju, predovšetkým vo forme štrajkov. 

Taktiež som musel zvládnuť veľkú pozornosť verejnosti, a to najmä 

prostredníctvom médií, pred ktorou som musel obhájiť svoje rozhodnutie. Práve v 

rámci tohto rozhodnutím bolo potrebné dôkladne preskúmať kariérne a platové 

režimy, aby bolo možné určiť riešenia v súvislosti s rozpočtovým hospodárením. 

 

6.3. DRUHÉ ROZHODNUTIE: stanovenie dôchodkového veku všetkých štátnych 

zamestnancov na 65 rokov v roku 2005 

Ako som už uviedol štátni zamestnanci mali oproti ostatným pracovníkom oveľa 

priaznivejšie režimy odchodu do dôchodku a dôchodkových dávok. V už opísanej 

situácii, tiež v roku 2005, sa z dôvodu finančnej udržateľnosti štátu a 

rovnoprávnosti začalo spochybňovať zachovávanie týchto režimov. Rozhodnutím, 

ktoré som vtedy pripravil a ktoré vláda prijala, sa začalo zbližovanie 

dôchodkových režimov štátnych zamestnancov s režimami ostatných 

portugalských pracovníkov. Najsymbolickejším prvkom tohto postupu zbližovania 

bola zmena dôchodkového veku zo 60 rokov na 65 rokov. To znamenalo, že všetci 

štátni zamestnanci mali spravidla pracovať o päť rokov dlhšie, aby získali nárok 

na dôchodok. Bolo to rozhodnutie s veľkým vplyvom a v tom čase vyvolalo veľké 

spory a rovnaké reakcie ako v prípade predchádzajúceho rozhodnutia, ktoré sú 

opísané vyššie. Bolo to ďalšie rozhodnutie, ktoré prispelo tiež k takmer 

okamžitému zníženiu deficitu verejných financií. Dňa 1. januára 2006 sa začalo 

prechodné obdobie, ktoré už medzitým skončilo. V súčasnosti všetci štátni 

zamestnanci odchádzajú do dôchodku vo veku 65 rokov. Prostredníctvom týchto a 

ďalších opatrení prijatými v rokoch 2006 a 2007 a ešte neskôr sa uskutočnilo 

zblíženie režimov odchodu do dôchodku a dôchodkových dávok. V súčasnosti 

platí pre všetkých Portugalcov rovnaký režim. 
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6.4. TRETIE ROZHODNUTIE: vyhlásenie nezákonnosti zmluvy, ktorú uzatvoril 

štát, o vytvorení verejno-súkromného partnerstva v hodnote 798 000 000,00 

EUR v roku 2009 

V roku 2008 ma vo verejnej súťaži vedenej nezávislou porotou vybrali na miesto 

sudcu dvora audítorov, v dôsledku čoho som musel odísť z vlády. Hneď v roku 

2009, ako som uviedol v odpovedi 2.3, ma v dvore audítorov poverili posúdením 

zmluvy s veľkým finančným významov týkajúcej sa verejno-súkromného 

partnerstva s koncesiou na výstavbu a údržbu diaľnice. Z právneho a finančného 

hľadiska šlo o veľmi zložitý proces, v ktorom sa stretávali veľké záujmy, a 

akékoľvek rozhodnutie malo politické následky. Pri príprave rozhodnutia, ktoré 

dvor audítorov nakoniec prijal, som sa riadil výlučne platným právom a prísnymi, 

no vyváženými zásadami v súlade s judikatúrou. Ako som už uviedol, rozhodnutie 

nebolo pre vládu, ktorej som sám bol predtým členom, priaznivé. Rozhodnutie 

malo široký ohlas a mnoho dôsledkov, takže ďalšie rozhodnutia dvora audítorov o 

rovnakých zmluvách boli prijaté v rovnakom zmysle so stanovením povinnosti 

čiastočne zopakovať postup uzatvárania zmlúv a zmeniť ich. Treba poznamenať, 

že proti rozhodnutiu, ktorého som bol spravodajcom, sa neodvolalo, čo by bývalo 

možné. 

 

 

 

Nezávislosť 

7. V zmluve sa stanovuje, že členovia Dvora audítorov sú pri vykonávaní svojich úloh 

„úplne nezávislí“. Ako by ste si plnili túto povinnosť pri výkone budúcich úloh?  

 

Už osem rokov plním úlohy sudcu na súde, čo si vyžaduje úplnú nezávislosť. Od nikoho 

nedostávam príkazy ani žiadne pokyny. Rozhodujem sa v súlade so zákonom a podľa 

svojho svedomia, pričom zohľadňujem okolnosti rôzneho charakteru, napríklad 

technické, sociálne, hospodárske a kultúrne. Zohľadňujem ich však tak, ako to povoľuje 

zákon, a vtedy, keď to povoľuje. 

Popri mnohých iných rozhodnutiach posilnilo moju nezávislosť rozhodnutie uvedené v 

bode 6.4. 

Svoju osobnú nezávislosť vnímam tiež ako jeden zo základných prvkov nezávislosti 

inštitúcií, v ktorých som zastával funkcie. A naopak. 

Ak by ma nakoniec vymenovali do funkcie člena Európskeho dvora audítorov, budem 

dodržiavať a nechám dodržiavať zásady a pravidlá stanovené v zmluvách EÚ a 

sekundárnych právnych predpisov. Nebudem teda vyžadovať ani prijímať pokyny od 

nijakej vlády alebo akéhokoľvek iného subjektu a budem sa vyhýbať vykonávaniu 

činností nezlučiteľných s povahou danej funkcie, ako to osobitne vyplýva zo Zmluvy o 

fungovaní Európskej únie. 

Odmietnem každú pracovnú alebo inú činnosť, ktorá by bola nezlučiteľná so zásadou 

nezávislosti. Moje pracovné a osobné vzťahy s orgánmi a zainteresovanými skupinami 

sa budú vždy riadiť dodržiavaním zásady nezávislosti 
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Budem dodržiavať etický kódex Európskeho dvora audítorov, v ktorom sú prijaté a 

zahrnuté požiadavky stanovené v Etickom kódexe organizácie INTOSAI (ISSAI 30). 

Účelom týchto usmernení je pomáhať zabezpečiť, že rozhodnutia, ktoré členovia Dvora 

audítorov prijímajú každý deň, a to v oblasti auditov ako aj riadenia inštitúcie, sú v 

súlade so zásadami vymedzenými v kódexe organizácie INTOSAI, a to konkrétne: 

zásadou morálnej integrity, nezávislosti, objektívnosti, nestrannosti, zachovania 

služobného tajomstva, riadnej starostlivosti a kompetentnosti.    

 

8. Majú obchodné alebo finančné záujmy alebo všetky iné záväzky Vás alebo Vašich 

príbuzných (rodičov, súrodencov, zákonného partnera/zákonnej partnerky alebo 

detí) povahu, ktorá by bola nezlučiteľná s výkonom Vašich budúcich úloh? 

 

Nezastával som žiadne pozície v oblasti obchodu alebo financií ani nemám žiadne iné 

záväzky, ktoré by mohli byť nezlučiteľné s funkciami člena Európskeho dvora 

audítorov. 

Moji príbuzní – súrodenci a ich deti – nezastávali žiadne pozície v oblasti obchodu 

alebo financií ani nemali žiadne iné záväzky, ktoré by mohli vyvolať otázky v súvislosti 

so zlučiteľnosťou vykonávania funkcií člena Európskeho dvora audítorov v prípade 

môjho vymenovania. 

9. Ste ochotný informovať predsedu Dvora audítorov o všetkých Vašich finančných 

záujmoch a iných záväzkoch a zverejniť ich?   

 

Som ochotný informovať predsedu Dvora audítorov o všetkých svojich finančných 

záujmoch a iných záväzkoch a zverejniť ich. 

Takáto požiadavka nie je pre mňa novinkou. V Portugalsku som tak už urobil viackrát 

v rámci dodržiavania portugalského zákona, ktorý si to tiež vyžaduje, a to 

prostredníctvom písomných vyhlásení o všetkých svojich finančných a majetkových 

záujmoch. Tieto vyhlásenia sú uložené na portugalskom ústavnom súde a vo 

všeobecnosti k nim majú prístup všetci občania. 

 

10. Ste v súčasnosti účastníkom prebiehajúceho súdneho konania? Ak áno, uveďte 

podrobnosti.  

V súčasnosti nie som účastníkom žiadneho súdneho konania. 

11. Zastávate nejaké aktívne alebo výkonné funkcie v politike a ak áno, na akej 

úrovni? Zastávali ste za ostatných 18 mesiacov nejakú politickú funkciu? Ak áno, 

uveďte podrobnosti. 

 

Nezastávam žiadne aktívne alebo výkonné funkcie v politike ani som za ostatných 18 

mesiacov nezastával žiadnu politickú funkciu. Moje právne postavenie sudcu dvora 

audítorov, teda funkcie, ktorú vykonávam od júna 2008, mi zakazuje vykonávať tento 

druh činností a funkcií. 
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12. Odstúpite po vymenovaní za člena Dvora audítorov z voleného úradu alebo sa 

vzdáte aktívneho výkonu funkcie s príslušnými povinnosťami v politickej strane? 

 

Nevykonávam žiadnu volenú funkciu ani v žiadnej politickej strane nezastávam nijakú 

aktívnu zodpovednú funkciu.  

 

13. Ako by ste postupovali v prípade závažných nezrovnalostí alebo dokonca 

podvodu či korupcie, do ktorých by boli zapojené osoby v členskom štáte, z 

ktorého pochádzate? 

 

Budem prísne dodržiavať zásadu, že zákon platí pre všetkých.  

Zabezpečím a zariadim, aby nedochádzalo k žiadnej diskriminácii medzi členskými 

štátmi ani medzi jednotlivcami alebo subjektmi.  

Pokiaľ by došlo k takejto situácii, bude ju potrebné posúdiť a opísať objektívnym 

spôsobom. Ak by z faktov vyplývali nezrovnalosti, mali by sa oznámiť povoľujúcim 

úradníkom. Ak by fakty mohli poukazovať na prípadne podvody a/alebo korupciu, 

alebo iné činy poškodzujúce finančné záujmy EÚ, mali by sa oznámiť Európskemu 

úradu pre boj proti podvodom. 

V oboch prípadoch sa budem zasadzovať o dodržiavanie a náležité a včasné 

uplatňovanie pravidiel a postupov prijatých Európskym dvorom audítorov týkajúcich 

sa riešenia a postupovania takýchto situácií. 

Vykonávanie úloh 

14. Aké by mali byť hlavné znaky kultúry riadneho finančného hospodárenia v 

každej službe vo verejnom záujme? Ako by mohol Dvor audítorov prispieť k jej 

presadzovaniu? 

 

14.1. Riadne hospodárenie s verejnými financiami by malo byť predovšetkým 

založené na vedomí, že finančné prostriedky, ktoré majú verejné inštitúcie k 

dispozícii, „nie sú ich“, ale priamo alebo nepriamo im ich zverili občania. 

Finančné hospodárenie v každej službe vo verejnom záujme by malo byť preto 

založené na presvedčení, že vláda a ostatné subjekty verejného sektora sú 

zodpovedné za hospodárne, účinné a efektívne využívanie prostriedkov 

získaných z daní a iných zdrojov financovania, s cieľom plniť si zákonom 

stanovené úlohy a poskytovať spoločnosti potrebné a kvalitné služby.  

 

14.2. Úloha Dvora audítorov ako externého audítora je zlepšiť finančné hospodárenie 

a zodpovednosť EÚ. Som si vedomý, že v Zmluve o fungovaní Európskej únie 

sa stanovuje, že rozpočet Únie sa plní v súlade so zásadou riadneho finančného 

hospodárenia. Je preto potrebné, aby sa v nariadení o rozpočtových pravidlách 

zohľadňovali tieto aspekty: 

 pri riadnom finančnom hospodárení sa musia dodržiavať zásady 

hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti. To znamená, že prostriedky, ktoré 

majú jednotlivé inštitúcie k dispozícii, by sa mali poskytovať v riadnom 

čase, za najlepšiu cenu a v primeranom množstve a kvalite (hospodárnosť), 
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pomer medzi vynaloženými prostriedkami a dosiahnutými výsledkami by 

mal byť čo najlepší (efektívnosť) a poskytnuté prostriedky musia 

umožňovať dosiahnutie požadovaných výsledkov (zásada účinnosti); 

 plnenie rozpočtu musí byť založené na účinnej a efektívnej vnútornej 

kontrole vhodnej pre rôzne druhy rozpočtového hospodárenia (priame, 

spoločné, nepriame); 

 pre všetky činnosti financované z rozpočtu by sa mali by sa stanoviť 

osobitné ciele, ktoré budú merateľné, uskutočniteľné, relevantné a časovo 

viazané. 

14.3. Po svojom vymenovaní za člena Dvora audítorov sa zapojím do plánovania a 

vykonávania finančných auditov a auditov výkonnosti, ktoré by mohli: 

 nielen poskytnúť audítorský výrok, ktorý sa bude náležite opierať o 

základne zásady riadneho finančného hospodárenia, ktoré sú stanovené v 

nariadení o rozpočtových pravidlách,

 ale aj poskytnúť vhodné, praktické a účinné opatrenia, ktoré môžu prispieť 

k zlepšeniu systémov hospodárenia a kontroly, ako aj vymedzeniu cieľov 

činností financovaných z európskeho rozpočtu. Výroky aj odporúčania by 

sa mali oznamovať v správach (jasných, stručných a presvedčivých), ktoré 

čitateľovi umožnia pochopiť nielen riziká, ktoré sa zistili počas auditu, ale 

aj dozvedieť sa o úrovni výkonnosti kontrolovaného subjektu a o spôsobe, 

akým možno minimalizovať riziká a zlepšiť výkonnosť.

 

14.4. Dvor audítorov v posledných rokoch zverejňoval stále viac osobitných správ a 

nových druhov publikácií, napríklad tzv. situačné správy a stanoviská z vlastnej 

iniciatívy, o špecifických témach hospodárenia podľa vlastného výberu, ktoré sú 

okrem čisto finančných otázok venované aj rôznym aspektom z oblasti 

finančného a hospodárskeho riadenia EÚ. Taktiež sa aktualizovali výročné 

správy, ktoré teraz obsahujú informácie o výkonnosti rozpočtu EÚ a správach o 

výkonnosti, ktoré predkladá Komisia.  

Ako člen Dvora audítorov mám v úmysle pracovať tak, aby som podporoval toto 

zameranie, o ktorom si myslím, že má pri dodržiavaní platného práva veľký 

význam pre vykonávanie riadneho finančného hospodárenia v oblasti verejných 

výdavkov Spoločenstva.  

 

15. Podľa zmluvy je Dvor audítorov povinný pomáhať Európskemu parlamentu pri 

výkone jeho právomocí v oblasti kontroly plnenia rozpočtu. Ako by ste zlepšili 

spoluprácu medzi Dvorom audítorov a Európskym parlamentom (najmä s jeho 

Výborom pre kontrolu rozpočtu), aby sa zlepšil verejný dohľad nad všeobecnými 

výdavkami aj ich efektívnosť? 

 

15.1. Európsky parlament má veľmi dôležitú úlohu v rámci zodpovednosti hlavného 

aktéra realizácie výdavkov EÚ – Komisie. S cieľom pomôcť Parlamentu v tejto 

úlohe zahrnul Dvor audítorov do svojich všeobecných strategických cieľov a do 

svojej stratégie na obdobie rokov 2013 – 2017 častejšie vypracúvanie osobitných 
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správ a venovanie osobitnej pozornosti posilneniu pracovných vzťahov s 

Európskym parlamentom, pričom sa s ním ako s rozpočtovým orgánom a orgánom 

udeľujúcim absolutórium zvýšia kontakty. V správach o činnosti Dvora audítorov 

sa opisuje dosahovanie týchto cieľov. Jeho predseda a ďalší členovia posilnili 

svoje kontakty s výbormi Európskeho parlamentu, a to najmä s Výborom pre 

kontrolu rozpočtu (CONT). 

 

15.2. Domnievam sa, že pokračovanie v tomto štrukturálnom dialógu medzi dvomi 

inštitúciami prispieva vo veľkej miere k záruke pre európskych občanov, že 

verejné financie vyhradené na ciele EÚ sa využívajú zodpovedným spôsobom. V 

tomto zmysle sa budem snažiť aktívne prispievať k prehĺbeniu tejto spolupráce s 

Európskym parlamentom bez spochybnenia zásady nezávislosti oboch inštitúcií.  

 

15.3. Vždy budem ochotný posúdiť a prijať návrhy pochádzajúce s EP, a to najmä od 

Výboru pre kontrolu rozpočtu, teda orgánu, s ktorým by mal Dvor audítorov viesť 

hlavný dialóg, a to: 

 v oblasti vykonávania finančných auditov a auditov zhody týkajúcich sa 

rozpočtu Únie a Európskeho rozvojového fondu; a  

 v oblasti plánovania a uskutočňovania auditov výkonnosti, ktoré môžu viesť 

k osobitným správam schopným podporiť vykonávanie zásad a postupov 

riadneho finančného hospodárenia.  

15.4. Budem vždy pripravený odpovedať na žiadosti Parlamentu, pri ktorých budem 

môcť využiť svoje dlhoročné odborné skúsenosti s riadením a vykonávaním 

nezávislých auditov činností financovaných z verejného rozpočtu. Konkrétne v 

oblasti vydávania technických stanovísk týkajúcich sa právnych predpisov 

ovplyvňujúcich finančné hospodárenie EÚ, účasti na seminároch a pracovných 

stretnutiach na podnet Parlamentu alebo v rámci sprievodu na pracovných cestách 

parlamentu do členských štátov alebo tretích krajín, keď sa budú týkať oblastí, 

ktoré spadajú do právomoci Európskeho dvora audítorov. 

 

16. Aký je podľa Vášho názoru prínos auditu výkonnosti a ako by sa mali jeho 

výsledky zakomponovať do postupov riadenia? 

 

16.1. Audity výkonnosti majú čoraz významnejšiu úlohu, pomáhajú zlepšovať kvalitu 

výdavkov a návratnosť verejných prostriedkov, ako aj propagovať osvedčené 

postupy pri využívaní prostriedkov poskytovaných verejným subjektom. 

Predpokladané ciele auditu výkonnosti by sa mali stanovovať v súvislosti so 

zásadami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti, pokiaľ sa má dospieť k záveru, 

či boli dosiahnuté ciele a výkonnosť, ktoré si predtým určili subjekty, a za akú 

cenu. K uvedeným zásadám sa nedávno pridali zásady etiky, rovnosti a ochrany 

životného prostredia (v anglickej terminológii je to šesť označení začínajúcich na 

písmeno E: Economy, Efficiency, Effectiveness, Ethics, Equality e Ecology).  
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16.2. Napriek tomu, že audit výkonnosti predstavuje veľkú výzvu, mali by sa v ňom v 

podobe odporúčaní navrhovať konštruktívne, podložené a logické opatrenia, ktoré 

vyplývajú z cieľov, pozorovaní a záverov auditu, aby sa tak odstránili alebo 

minimalizovali zistené nedostatky. Odporúčania by mali byť určené príslušným 

orgánom, ktoré ich majú vykonávať, a nemali by obsahovať podrobné plány 

činnosti, ktoré sú v kompetencii riadiacich orgánov a o ktorých je potrebné najprv 

diskutovať a dohodnúť sa s auditovaným subjektom. Tiež by sa v nich mala 

zohľadňovať časová príhodnosť a náklady na vykonávanie. 

 

16.3. Výsledky týchto auditov by mali pre Parlament predstavovať dobrý základ na 

analýzu a diskusiu týkajúcu sa týchto auditov so zástupcami auditovaných 

subjektov, keď sa im udeľuje absolutórium. Zároveň môžu pre európskych 

občanov predstavovať zdroj informácií o fungovaní a využívaní európskych 

fondov v rôznych oblastiach, a tým prispievať k väčšej transparentnosti a 

pochopeniu politík EÚ. 

16.4. Audítor by mal pravidelne overovať úroveň plnenia odporúčaní, ako aj ich vplyv 

na nápravu zistených nedostatkov a na zlepšovanie riadenia verejných finančných 

prostriedkov. Tento dohľad treba tiež chápať ako proces zlepšovania poznatkov 

audítorov o postupoch riadenia verejných subjektov, vďaka čomu nemusia pri 

každej téme auditu začínať od nuly. 

 

 

17. Ako by sa mohla zlepšiť spolupráca medzi Dvorom audítorov, národnými 

audítorskými inštitúciami a Európskym parlamentom (Výborom pre kontrolu 

rozpočtu) v oblasti auditu rozpočtu EÚ? 

 

17.1. V Zmluve o EÚ sa stanovuje, že Dvor audítorov a vnútroštátne kontrolné orgány 

členských štátov spolupracujú v duchu dôvery, pričom si zachovávajú svoju 

nezávislosť. Napriek svojej špecifickosti sa navzájom dopĺňajú. 

 

17.2. Preto sa domnievam, že Dvor audítorov musí aj naďalej aktívne pôsobiť v 

kontaktnom výbore predsedov najvyšších kontrolných inštitúcií EÚ, deliť sa o 

svoje poznatky a zručnosti v oblasti auditov finančných prostriedkov EÚ, 

podporovať rozvoj spoločných pracovných metodík a šírenie osvedčených 

postupov v najvyšších kontrolných inštitúciách so zreteľom na konkrétne 

výsledky, pokiaľ ide o rozdelenie audítorskej práce, najmä čo sa týka kontroly 

zdieľaného hospodárenia.  

 

17.3. V tomto zmysle plne súhlasím s tým, aby Dvor audítorov naďalej poskytoval 

informácie o kontrolách, identifikoval rizikové sektory a podporoval koordináciu 

medzi jednotlivými najvyššími kontrolnými inštitúciami s cieľom uskutočňovať 

spoločné alebo dokonca súbežné audity, ktorých ciele a metodiky sa dohodnú 

vopred, aby sa predišlo zdvojeniu kontrolnej činnosti, pričom sa tak zníži 

pracovná záťaž riadiacich orgánov a príjemcov finančných prostriedkov. 

 

17.4.  Ako som uviedol v odpovedi na otázku č. 15, mala by sa naďalej venovať 

osobitná pozornosť pracovným vzťahom s EP, čo by sa malo premietnuť do 
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prehĺbenia vzťahov s Výborom pre kontrolu rozpočtu a ďalšími parlamentnými 

výbormi, ktoré budú mať záujem, pričom sa zaručí, aby práca Dvora audítorov 

predstavovala pre Parlament pevný základ, a to nielen z hľadiska zodpovednosti 

EÚ, ale aj vypracúvania politík a prideľovania rozpočtových prostriedkov EÚ. 

 

17.5. Potvrdzujem svoj názor, že Dvor audítorov by mal byť bez ohrozenia svojej 

nezávislosti stále ochotnejší začleňovať do svojho ročného pracovného programu 

činnosti, ktoré by zohľadňovali starosti a priority zákonodarcov v oblasti 

verejných financií EÚ.  

 

18. Akým spôsobom by ste ďalej rozvíjali podávanie správ Dvora audítorov, aby mal 

Európsky parlament k dispozícii všetky potrebné informácie o presnosti údajov, 

ktoré členské štáty poskytujú Európskej komisii? 

 

18.1. V rozpočtových oblastiach zdieľaného hospodárenia by členské štáty mali s 

Komisiou spolupracovať na určení systémov dohľadu a vnútornej kontroly, 

ktorými by sa zaručilo, že prostriedky sa vynakladajú primeranie v súlade s 

platnými normami a že predložené účtovné závierky sa zakladajú na spoľahlivých 

informáciách. Vnútorná kontrola má preto rozmer EÚ ako aj vnútroštátny rozmer. 

Mnohé najvyššie vnútroštátne kontrolné inštitúcie navyše vykonávajú audity 

európskych finančných prostriedkov riadených a vynakladaných správnymi 

orgánmi v ich krajine, ako aj audity v iných oblastiach, ktoré majú značný vplyv 

na rozpočet EÚ.  

 

18.2. So zreteľom na túto situáciu sa preto domnievam, že do programu kontrolných 

činností Dvora audítorov by sa mala zahrnúť tiež analýza systémov vnútornej 

kontroly súvisiacich s riadením finančných tokov EÚ, a to podľa jednotlivých 

oblastí a/alebo členských štátov, v rámci cyklického hľadiska a v oblastiach s 

vysokým rizikovým potenciálom, pričom by sa malo zamerať na riadnosť a 

správnosť, ako aj na spoľahlivosť, údajov poskytovaných na rôznych úrovniach 

zodpovednosti v rámci riadenia finančných tokov EÚ. V tomto kontexte má 

zásadný význam dobrovoľná spolupráca Dvora audítorov s najvyššími 

vnútroštátnymi kontrolnými inštitúciami, a to z dôvodu veľkej rozmanitosti tém 

auditov, na ktoré by sa tak dalo nazerať z lepšej perspektívy. Správy o výsledkoch 

takýchto auditov by mohli viest k zverejneniu samostatných alebo spoločných 

osobitných správ zo strany audítorských inštitúcií. Správy o auditoch by mali byť 

súhrnné, včasné a napísané jednoduchým a jasným spôsobom tak, aby príslušným 

orgánom (vnútroštátnym aj európskym) poskytovali relevantné informácie, a tiež 

by mali slúžiť ako nástroj na šírenie najlepších postupov inštitúcií EÚ a orgánov 

jednotlivých členských štátov.  

Iné otázky 

19. Stiahnete svoju kandidatúru, ak Európsky parlament zaujme odmietavé 

stanovisko k Vášmu vymenovaniu za člena Dvora audítorov? 

V odpovediach na predchádzajúce otázky som viackrát v súlade so zmluvami uznal a 

potvrdil zásadný význam vzťahu medzi Dvorom audítorov a Európskym parlamentom. 
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Aby mohol Dvor audítorov primerane plniť svoju úlohu a vykonávať svoje právomoci, 

má preň dobrý vzťah s EP zásadný význam. Domnievam sa preto, že súhlas Európskeho 

parlamentu s vymenovaním členov Európskeho dvora audítorov je veľmi dôležitým 

predpokladom pre dialóg a spoluprácu, ku ktorým by malo dochádzať. 

Ak by teda Európsky parlament nesúhlasil s mojím vymenovaním, budem to považovať 

za pokyn k stiahnutiu svojej kandidatúry. 

Keďže sa však v tejto situácii, ktorú som prijal, nachádzam preto, že vláda mojej krajiny 

sa po vypočutí v portugalskom parlamente, na ktorom sa zúčastnili aj ďalší uchádzači, 

rozhodla predložiť návrh na moje vymenovanie, budem sa teda musieť pred vykonaním 

toho, čo som vyhlásil vyššie, poradiť s portugalskými orgánmi. 
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