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NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu na vymenovanie Joëlle Elvingerovej za členku Dvora audítorov
(C9-0122/2019 – 2019/0815(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 (C9-0122/2019),

– so zreteľom na článok 129 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0030/2019),

A. keďže Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu posúdil kvalifikáciu 
navrhovaného kandidáta, najmä pokiaľ ide o požiadavky stanovené v článku 286 ods. 1 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie; 

B. keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu na svojej schôdzi 12. novembra 2019 vypočul 
kandidáta Rady na člena Dvora audítorov;

1. súhlasí s návrhom Rady vymenovať Joëlle Elvingerovú za členku 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 JOËLLE ELVINGERovej

VZDELANIE

2019 (apríl – október) INSEAD
International Directors Programme

jún 2012 INSEAD
Management Acceleration Programme

máj 2008 skúška na konci súdnej stáže
advokátka na súde (Luxemburská advokátska komora)

jún 2006 diplom notárskeho kandidáta

2005 – 2006 notárska stáž v kancelárii Josepha Elvingera, notára so sídlom 
v Luxemburgu

máj 2005 prijatá do Luxemburskej advokátskej komory

2004 – 2005 doplňujúci kurz luxemburského práva

2003 – 2004 Queen Mary, University of London, Spojené kráľovstvo
magisterský titul z daňového práva (hodnotenie: s vyznamenaním

2002 – 2003 Fakulta práva a politických vied, Aix-en-Provence
magisterské štúdium obchodného práva (hodnotenie: dobrý)

2001 – 2002 Fakulta práva a politických vied, Aix-en-Provence
bakalársky titul v odbore práva

1999 – 2001 Fakulta práva a politických vied, Aix-en-Provence
vysokoškolský diplom 

1992 – 1999 Lycée de Garçons (gymnázium), Luxembourg
Lycée de Garçons (gymnázium), Luxembourg maturitná skúška, odbor D 
(ekonomika a matematika) (hodnotenie: veľmi dobrý

1986 – 1992 základná škola, Helmsange a Walferdange

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

od apríla 2009 ETUDE JOËLLE ELVINGER (advokátska kancelária)
advokátka na súde

november 2006 – marec 2009ETUDE TURK & PRUM (advokátska kancelária), 
Luxembourg
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apríl 2005 
 – október 2006 LINKLATERS LOESCH, Luxembourg

oddelenie Corporate Mainstream
november 2003 
 – jún 2004 ERNST & YOUNG GLOBAL, Londýn

stáž dva dni/týždeň 
v oddelení Finance & Infrastructure

júl 2003 LINKLATERS LOESCH, Luxembourg
jednomesačná stáž v oddelení Banking

jún 2002 – júl 2002 WILDGEN & ASSOCIES, Luxembourg 
letná šesťtýždňová stáž

september 2001 Notár Joseph ELVINGER, Luxembourg
letná mesačná stáž

september 2000 Notár Joseph ELVINGER, Luxembourg
letná mesačná stáž

INÉ ČINNOSTI

od roku 2011 Cebi International S.A.  – 
členka správnej rady

od roku 2014 Œuvre Nationale de Secours 
Grande-Duchesse Charlotte
členka správnej rady

od roku 2011 CIGL Walferdange
členka správnej rady

od roku 2009 Association Luxembourg Alzheimer
členka správnej rady

od roku 2009 Crèche de Walferdange asbl (Beienhaischen)
členka správnej rady
predsedníčka od roku 2016

POLITICKÉ MANDÁTY

od decembra 2013 poslankyňa
Poslanecká snemovňa, Luxembursko

parlamentné výbory:
predsedníčka Výboru pre strednú vrstvu a cestovný ruch
podpredsedníčka Výboru pre hospodárstvo
členka Výboru pre financie a rozpočet
členka Výboru pre prácu a sociálne zabezpečenie
členka Výboru audítorov
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Commune de Walferdange (Luxembursko):
od novembra 2017 členka úradu miestnej správy 

Commune de Walferdange

január 2016 –  november 2017 starostka obce Walferdange

november 2011 – január 2016členka obecného zastupiteľstva vo Walferdange (členka 
miestneho zastupiteľstva)

november 2005 –  november 2011 členka úradu miestnej správy vo Walferdange

JAZYKY

luxemburčina: materinský jazyk
francúzština: plynulo (písaný a hovorený prejav)
nemčina: plynulo (písaný a hovorený prejav)
angličtina: plynulo (písaný a hovorený prejav)
taliančina: priemerne (písaný a hovorený prejav)



RR\1192654SK.docx 7/16 PE642.947v02-00

SK

PRÍLOHA 2: ODPOVEDE JOËLLE ELVINGERovej NA DOTAZNÍK

Odborná prax

1. Vymenujte svoje odborné skúsenosti z oblasti verejných financií, či už ide o plánovanie 
rozpočtu, jeho plnenie, alebo rozpočtové riadenie, prípadne kontrolu rozpočtu či audit.

Od 5. decembra 2013 som poslankyňou Poslaneckej snemovne Luxemburského 
veľkovojvodstva. Ako poslankyňa zastávam alebo som zastávala tieto funkcie:

- členka Výboru pre financie a rozpočet od roku 2013

- členka Výboru pre kontrolu plnenia rozpočtu v rokoch 2014 – 2016

- podpredsedníčka Hospodárskeho výboru od roku 2013

- členka Výboru audítorov od roku 2013

- spravodajkyňa pre daňovú reformu v roku 2016

- spravodajkyňa pre zákon o rozpočte na strane príjmov a výdavkov štátu za rozpočtový 
rok 2018

V minulosti som bola zodpovedná za zostavovanie a plnenie rozpočtu (ako aj za personálne 
riadenie) obce Walferdange, ktorá má 8 000 obyvateľov). Zastávala som tieto funkcie:

- členka miestneho zastupiteľstva od r. 2011 do r. 2015 a

- starostka od januára 2016 do novembra 2017.

Na úrovni miestnej správy som v súčasnosti členkou úradu miestnej správy a naďalej 
sledujem financie obce.

2. Aké boli najvýznamnejšie úspechy vo vašej pracovnej kariére?

Moju pracovnú kariéra som začala v roku 2005 v advokátskej kancelárii Linklaters. 
O niekoľko mesiacov neskôr som bola zvolená do úradu miestnej správy obce Walferdange 
(Luxembursko). V novembri 2006 som začala pracovať v advokátskej kancelárii Turk & 
Prum v Luxemburgu. Moje skúsenosti a motivácia prevziať zodpovednosť ma viedli k tomu, 
že som sa v roku 2009 rozhodla založiť si vlastnú advokátsku kanceláriu v Luxemburgu.

Okrem môjho pôsobenia vo funkcii advokátky na súde (v Luxemburskej advokátskej komore 
som zaregistrovaná od roku 2005), a to v najrozmanitejších oblastiach (právo obchodných 
spoločností, pracovné právo, občianske právo, obchodné právo atď.), by som chcela uviesť 
nasledujúce skutočnosti, ktoré prispeli k môjmu profesijnému vývoju v oblasti financií, 
finančnej kontroly a riadenia.

V roku 2011, keď vedenie kúpilo skupinu Cebi, som aktívne prispela (ako advokátka a 
budúca správkyňa spoločnosti) k transakcii, financovaniu a reštrukturalizácii skupiny.

Ako členka miestneho zastupiteľstva (2011 – 2015) a neskôr starostka obce Walferdange 
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(2016 – 2017) som bola zodpovedná nielen za komunálne financie, ale aj za organizáciu 
komunálnych služieb a zamestnancov.

V roku 2013 som bol zvolená do luxemburskej Poslaneckej snemovne.

V roku 2016 som bol vymenovaná za spravodajkyňu pre daňovú reformu, ktorá nadobudla 
účinnosť 1. januára 2017. Touto reformou sa dosiahla primeraná rovnováha medzi daňovými 
úľavami pre domácnosti a podniky na jednej strane a udržateľnosťou verejných financií na 
strane druhej. Zvýšením kúpnej sily domácností a konkurencieschopnosti podnikov reforma 
prispela k rastu luxemburského hospodárstva a k rozvoju jeho trhu práce. Opatrenia priniesli 
úľavy v prospech fyzických a právnických osôb a takisto odrážali úsilie vlády plne 
prispôsobiť Luxembursko medzinárodným daňovým normám. V súlade s požiadavkami 
revidovanej normy FATF z rokov 2012/2013 a štvrtej smernice AMDL sa rozsah trestného 
činu prania špinavých peňazí okrem iného rozšíril aj na daňové trestné činy. Táto úprava 
daňového trestného práva reagovala aj na odporúčania Európskej komisie zamerané na 
ďalšie posilnenie pravidiel Európskej únie v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a 
financovaniu terorizmu.

Rada by som zdôraznila, že vypracovanie tejto rozsiahlej správy ma obohatilo aj na osobnej 
úrovni. Prípravné legislatívne práce, analýza stanovísk profesijných komôr a každodenná 
výmena názorov s mojimi spoluobčanmi mi totiž umožnili získať v krátkom čase prehľad 
o rôznych výzvach, požiadavkách a potrebách, ktoré treba riešiť. Táto skúsenosť, ktorú 
považujem za skutočnú výsadu, ma utvrdila v presvedčení, že treba ešte viac priblížiť 
politiku, verejné financie a Európsku úniu občanom.

Na základe tejto skúsenosti ma kolegovia z Výboru pre financie a rozpočet v nasledujúcom 
roku poverili predložením správy o príjmoch a výdavkoch štátu za rozpočtový rok 2018. 
Hlavnou výzvou bolo opäť pokračovať v ambicióznej investičnej politike s cieľom zachovať 
kvalitu života v našej krajine bez toho, aby sa tým riskovalo nedodržanie kritérií Paktu 
stability a rastu. Zatiaľ čo samotné rozpočtové prostriedky sa často môžu vnímať abstraktne, 
účel týchto položiek odráža veľmi konkrétne politické záväzky (infraštruktúra, mobilita, 
vzdelávanie, udržateľný rozvoj). Z tohto dôvodu som do prípravy správy zapojila aj 
zástupcov budúcich generácií. Tieto výmeny totiž nielen umožnili mladým ľuďom získať 
prvý pohľad na fiškálnu politiku vlády, ale aj vyjadriť sa k výzvam, ktorým budú čeliť  v 
budúcnosti, ktorá im patrí.

3. Aká je vaša profesijná skúsenosť s medzinárodnými multikultúrnymi a viacjazyčnými 
organizáciami alebo inštitúciami so sídlom mimo vašej domovskej krajiny?

Po ukončení štúdia v Aix-en-Provence (Francúzsko) a Londýne (Spojené kráľovstvo) som 
začala svoju pracovnú kariéru v medzinárodnej advokátskej kancelárii Linklaters. Neskôr 
som vstúpila do luxemburskej advokátskej kancelárie. Luxembursko je multikultúrna a 
viacjazyčná krajina. Napríklad v obci Walferdange, v ktorej som členkou úradu miestnej 
správy od roku 2005 (členka miestneho zastupiteľstva a starostka, od roku 2011 do roku 
2017), 53 % obyvateľov, ktorí predstavujú 93 rôznych národností, nemá luxemburskú štátnu 
príslušnosť. V tomto multikultúrnom prostredí som teda už takmer 15 rokov v kontakte 
s mojimi spoluobčanmi.

Okrem toho som absolvovala dva kurzy executive education (vzdelávanie vyššieho 
manažmentu) v Insead, škole medzinárodného obchodu, ktorá sa nachádza vo Fontainebleau 
(Francúzsko).‘‘’’ V každom ročníku bolo približne 40 študentov pochádzajúcich z rôznych 
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regiónov a z rôznych prostredí, s ktorými som naďalej v pravidelnom kontakte.

4. Bolo Vám udelené absolutórium za riadiace úlohy, ktoré ste vykonávali v minulosti, ak sa 
na ne vzťahuje takýto postup?

Môžem povedať, že som získala absolutórium za všetky úlohy, ktoré mi doteraz boli zverené 
v rámci mojich povinností správkyne v súkromnom a dobrovoľníckom sektore.

Pokiaľ ide o moje politické mandáty, tento postup sa neuplatňuje.

5. Ktoré z Vašich doterajších odborných pozícií boli výsledkom politickej nominácie?

Okrem politických mandátov, ktoré som vykonávala na komunálnej a národnej úrovni po 
demokratických voľbách, jediné pracovné miesto, na ktoré ma vymenovala vláda, je 
päťročný (neplatený) mandát (2014 – 2019) členky správnej rady verejnej inštitúcie Oeuvre 
Nationale de Secours Grande- Duchesse Charlotte.

6. Ktoré boli tri najdôležitejšie rozhodnutia, na ktorých prijatí ste sa vo svojom 
profesionálnom živote podieľali?

Dovoľte mi, aby som sa vyjadrila k viacerým rozhodnutiam, ktoré prijala luxemburská vláda 
a ktorých návrhy zákonov boli súčasťou práce Výboru pre financie a rozpočet predtým ako o 
nich hlasovala poslanecká snemovňa.

Tieto rozhodnutia sa týkajú (1) transparentnosti, boja proti podvodom a daňových únikov,  
(2) zdaňovania a (3) riadneho hospodárenia s verejnými financiami:

- Boj proti podvodom a daňovým únikom: Ako poslankyňa som mala príležitosť 
podrobne sledovať úsilie Luxemburska o dosiahnutie súladu s európskymi 
požiadavkami a zosúladenie jeho siete daňových zmlúv s medzinárodnými normami 
(EÚ a OECD). Prostredníctvom jednotného súboru návrhov zákonov vláda posilnila 
ustanovenia týkajúce sa dodržiavania predpisov a daňovej transparentnosti. Ako príklad 
uvediem zrušenie bankového tajomstva v roku 2014, transpozíciu smernice (EÚ) 
2016/2258 o povinnej automatickej výmene informácií v oblasti daní v súvislosti s 
cezhraničnými opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu (DAC5) do vnútroštátneho 
práva, ako aj transpozíciu smernice ATAD I zameranej na boj proti agresívnemu 
daňovému plánovaniu.

- Daňová reforma roku 2016: V roku 2016 som v mene Výboru pre financie a rozpočet 
predložila správu o daňovej reforme zameranej na cielené posilnenie kúpnej sily 
domácností a konkurencieschopnosti podnikov.

- Balík pre budúcnosť: Vykonávanie „balíka pre budúcnosti“ („Zukunftspak“), prísneho 
programu úspor odhlasovaného poslaneckou snemovňou v decembri 2014 odrážalo 
snahu vlády konsolidovať verejné financie udržateľným spôsobom, znížiť štrukturálny 
deficit a tým zabezpečiť väčšiu medzigeneračnú spravodlivosť. Zatiaľ čo vykonávanie 
týchto úsporných opatrení nebolo veľmi populárne, dnes je jasné, že situácia sa zlepšila 
a že opatrenia boli preto potrebné a odôvodnené.

Nezávislosť
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7. Zmluva stanovuje, že členovia Dvora audítorov sú pri vykonávaní svojich úloh úplne 
nezávislí. Ako by ste si plnili túto povinnosť pri výkone budúcich úloh?

Ako členka Dvora audítorov budem prísne dodržiavať povinnosť nezávislosti v súlade so 
Zmluvou o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Zaväzujem sa, že nebudem vykonávať žiadnu 
profesijnú činnosť počas trvania môjho funkčného obdobia a budem plniť povinnosť správať 
sa čestne a rozvážne pri prijímaní nových povinností po skončení môjho funkčného obdobia. 

V prípade, že budem vymenovaná za členku Dvora audítorov, nebudem vykonávať žiadnu 
vedľajšiu platenú alebo neplatenú profesijnú činnosť.

Z tohto dôvodu vystúpim z Luxemburskej advokátskej komory a ukončím svoju činnosť 
advokátky.

Takisto rezignujem zo všetkých mojich mandátov správkyne.

Pokiaľ ide o môj mandát správkyne v dobrovoľníckej službe, som pripravená odstúpiť od 
všetkých mojich funkcií, ak by sa etický výbor Dvora audítorov domnieval, že vykonávanie 
niektorého z týchto mandátov nie je v súlade s výkonom môjho mandátu v Dvore audítorov.

Ak by som bol vymenovaná za členku Dvora audítorov, vykonávala by som moje povinnosti 
bezúhonne, nestranne, transparentne a nezávisle, a to v súlade s článkom 286 ods. 1 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, a v plnej miere budem dodržiavať kódex správania členov 
Dvora audítorov. Takisto nebudem prijímať žiadne externé pokyny a nebudem podnikať 
žiadne kroky, ktoré by boli nezlučiteľné s povahou mojich budúcich úloh.

8. Máte Vy alebo Váš blízky rodinný príslušník (rodič, súrodenec, partner alebo deti) 
obchodné alebo finančné podiely či záväzky, ktoré by boli nezlučiteľné s výkonom Vašich 
budúcich úloh?

Osobne nemám podiel v žiadnej obchodnej spoločnosti ani finančnej holdingovej 
spoločnosti.

Môj otec je jediným akcionárom luxemburskej spoločnosti Cebi International S.A. 
(automobilový priemysel). Nie som zapojená do každodenného riadenia spoločnosti.

Môj manžel je jediným spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným podľa 
luxemburského práva, ktorá sa špecializuje na hospodárske poradenstvo. Spravuje portfólio 
klientov ako sprostredkovateľ poistenia a je nezávislým správcom spoločnosti.

Nemám žiadny konflikt záujmov a ak by som ho mala mať v budúcnosti, zdržím sa takého 
rozhodnutia.

9. Ste ochotná informovať predsedu Dvora audítorov o všetkých svojich finančných 
záujmoch a iných záväzkoch a zverejniť ich?

Som v plnej miere pripravená oznámiť všetky moje finančné záujmy a iné záväzky 
predsedovi Dvora audítorov a zverejniť ich.

Moje vyhlásenie o záujmoch je už uverejnené na webovom sídle Poslaneckej snemovne v 
súlade s rokovacím poriadkom Poslaneckej snemovne a s kódexom správania luxemburských 
poslancov, pokiaľ ide o finančné záujmy a konflikty záujmov.
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10. Ste v súčasnosti účastníčkou prebiehajúceho súdneho konania? Ak áno, uveďte 
podrobnosti.

Nie, nie som účastníčkou žiadneho súdneho 
sporu.

11. Plníte aktívnu politickú alebo výkonnú úlohu? Ak áno, na akej úrovni? Zastávali ste 
v uplynulých 18 mesiacoch nejakú politickú funkciu? Ak áno, uveďte podrobnosti.

V súčasnosti som poslankyňou Poslaneckej snemovne a členkou miestneho zastupiteľstva 
obce Walferdange.

Ako poslankyňa som členkou regionálneho výboru a riadiaceho výboru mojej strany. Takisto 
som členkou výboru mojej strany na miestnej úrovni.

12. Odstúpite po vymenovaní za členku Dvora audítorov z akéhokoľvek postu, na ktorý ste 
boli zvolená, alebo vzdáte sa aktívneho výkonu funkcie s príslušnými povinnosťami 
v politickej strane?

Potvrdzujem, že ak budem vymenovaná za členku Dvora audítorov, vzdám sa uvedených 
mandátov, čiže mandátu člena miestneho zastupiteľstva a poslankyne Poslaneckej snemovne.

Takisto sa vzdám mandátu členky výboru mojej strany na miestnej úrovni.

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?

Keďže Dvor audítorov nemá vyšetrovacie právomoci, zaväzujem sa informovať Európsky 
úrad pre boj proti podvodom (OLAF) o všetkých prípadoch podvodu alebo korupcie, aby 
mohol OLAF následne vykonať vyšetrovanie. 

Samozrejme, rovnaké pravidlá uplatním bez ohľadu na dotknutú osobu alebo členský štát.

Vykonávanie úloh
14. Aké by mali byť hlavné znaky kultúry správneho finančného riadenia vo verejnej správe? 

Ako by mohol Dvor audítorov prispieť k jej presadzovaniu?

Pri spravovaní verejných zdrojov sa musí v každom prípade rešpektovať zásada zákonnosti. 
Dodržiavanie zákonov a právnych predpisov však samo osebe nezaručuje účinné riadenie 
zdrojov. Správne finančné riadenie je preto mimoriadne dôležité pre každú verejnú službu a 
je predpokladom na zabezpečenie kvalitnej verejnej služby pre občanov.

Správne finančné riadenie znamená nasadenie celej služby vo verejnom záujme na všetkých 
úrovniach v záujme riadneho, obozretného a zodpovedného využívania verejných rozpočtov, 
a to so zameraním na tieto tri prvky: účinnosť, efektívnosť a hospodárnosť.

Podľa môjho názoru hlavné znaky správneho finančného riadenia na všetkých úrovniach sú:

- jasné a všeobecne oznamované organizačné hodnoty a strategické ciele pre správne 
finančné riadenie,

- riadiaca štruktúra, ktorá je schopná plniť ciele služby vo verejnom záujme,
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- vopred stanovený rámec pre riadenie výkonnosti: stanovenie konkrétnych, jasných a 
dosiahnuteľných cieľov (vo všetkých sektoroch činnosti, na ktoré sa vzťahuje rozpočet) 
podporovaných sústavným dohľadom a hodnotením prostredníctvom vopred 
stanovených ukazovateľov (stanovenie ukazovateľov výkonnosti),

- efektívny systém vnútornej kontroly,

- funkčný systém riadenia informácií,

- verejný charakter a transparentnosť finančných aktivít vo všetkých verejných službách 
(národných a miestnych) a

- jasná zodpovednosť.

Dvor audítorov môže prispievať k rozvoju takejto kultúry finančného riadenia vykonávaním 
auditov pri súčasnom dodržiavaní uvedených kritérií, prostredníctvom ktorých možno 
identifikovať riziká a nedostatky a prostredníctvom ktorých môže Dvor audítorov navrhovať 
odporúčania.

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?

Na zabezpečenie účinného dohľadu nad plnením rozpočtu Európskej únie je nevyhnutná 
dobrá spolupráca medzi Európskym parlamentom a Dvorom audítorov. Okrem toho úzka 
spolupráca, ktorá funguje už niekoľko rokov a v rámci ktorej je Európsky parlament veľmi 
skoro zapojený do prípravy pracovných programov, umožňuje Dvoru audítorov dodávať 
príslušné produkty zodpovedajúce potrebám poslancov Európskeho parlamentu. Vplyv 
týchto správ zvyšuje dobrá kontrola správ Dvora audítorov zo strany Európskeho 
parlamentu.

Ak by som bol vymenovaná za členku Dvora audítorov, bola by som k dispozícii 
Európskemu parlamentu, a najmä Výboru pre kontrolu rozpočtu, aby sme v rámci 
dvojstranných výmen diskutovali o všetkých otázkach, ktoré sú predmetom záujmu 
poslancov Európskeho parlamentu alebo vášho výboru, a budem pripravená v prípade 
potreby poskytnúť svoje odborné znalosti.

16. Aká je podľa Vášho názoru pridaná hodnota auditu výkonnosti? Ako by sa mali zistenia 
auditov výkonnosti zohľadniť v riadiacich postupoch?

Audit zhody, finančný audit a audit výkonnosti sa navzájom dopĺňajú. Zatiaľ čo sa v rámci 
auditu zhody posudzuje, či činnosti a programy boli vykonávané v súlade s právnymi a 
regulačnými ustanoveniami, audit výkonnosti sa zameriava na činnosti a programy s cieľom 
posúdiť, či boli vykonávané optimálnym spôsobom, a to v súlade s týmito tromi kritériami: 
účinnosť, efektívnosť a hospodárnosť.

Dodržiavanie pravidiel samo osebe nemôže zaručiť, že finančné prostriedky boli použité v 
záujme stanovených cieľov a v prospech európskych občanov, najmä v kontexte orientácie 
na výkonnosť, ktorá sa stáva čoraz dôležitejším aspektom rozpočtu Európskej únie. Audit 
výkonnosti preto poskytuje nezávislé hodnotenie s cieľom zistiť, ako sa spravuje predmet 
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auditu (činnosť, program alebo subjekt), aká je jeho hodnota pre Úniu a teda pre jej občanov 
a či subjekt dosiahol stanovené ciele (účinnosť) efektívnym a hospodárnym spôsobom za 
využitia minimálnych zdrojov na dosiahnutie maximálneho vplyvu.

Podľa môjho názoru audit výkonnosti

- pomáha posilňovať postavenie správcov fondov (väčšia transparentnosť, pokiaľ ide 
o využívanie pridelených zdrojov) prostredníctvom nezávislého hodnotenia;

- významne prispieva k rozhodovaciemu procesu Európskeho parlamentu a Rady 
v súvislosti s absolutóriom, ako aj počas revízie právnych predpisov,

- zlepšuje budúcu výkonnosť tým, že umožňuje určiť oblasti, v ktorých je možné zlepšiť 
uvedené tri prvky, a vypracovať odporúčania na možné zlepšenia.

Tento aspekt je veľmi dôležitý, pretože audit výkonnosti nielen zisťuje nedostatky, ale je 
zameraný aj na poskytovanie odporúčaní pre manažment s cieľom znížiť nedostatky, vyriešiť 
problémy, zlepšiť riadenie a zamerať sa na osvedčené postupy.

Manažment je zodpovedný za odstránenie zistených nedostatkov a vykonávanie prijatých 
odporúčaní. S cieľom zabezpečiť, aby manažment odporúčania správne pochopil a v čo 
najväčšej možnej miere prijal – čím sa zabezpečí následné riadne uplatňovanie odporúčaní –, 
je nevyhnutný stály dialóg medzi rôznymi aktérmi počas celého auditu:

- postupy validácie a kontradiktórne preskúmanie pomáhajú prediskutovať závery a 
odporúčania so subjektmi, na ktoré sa audit vzťahuje;

- predloženie Európskemu parlamentu záverov a odporúčaní zvyšuje ich vplyv;

- kontrola odporúčaní audítorom posudzuje rozsah, v akom manažment vykonáva 
odporúčania.

17. Ako by sa mohla zlepšiť spolupráca medzi Dvorom audítorov, vnútroštátnymi 
audítorskými orgánmi a Európskym parlamentom (Výborom pre kontrolu rozpočtu) 
v oblasti auditu rozpočtu Európskej únie?

Vnútroštátne audítorské orgány sú prirodzenými partnermi Európskeho dvora audítorov. 
Spolupráca týchto dvoch inštitúcií je preto v prospech všetkých. Vnútroštátne audítorské 
orgány majú dobrú znalosť postupov v členských štátoch, poznajú nedostatky a možnosti 
zlepšenia i prostriedky, ako zlepšenie dosiahnuť. V európskom kontexte, kde 80 % rozpočtu 
je v rámci zdieľaného riadenia, by sa tieto dôkladné znalosti podporené know-how 
vnútroštátnych audítorských orgánov mali využívať v prospech všetkých zainteresovaných 
strán Únie. Článok 287 ods. 3 ZFEÚ tiež poukazuje na význam takejto spolupráce a 
stanovuje, že ak sa audit vykonáva v členskom štáte, „Dvor audítorov a vnútroštátne 
audítorské orgány členských štátov spolupracujú v duchu dôvery, pričom si zachovávajú 
svoju nezávislosť.“ To zdôrazňuje výzvu spojenú s úzkou spoluprácou medzi Dvorom 
audítorov a vnútroštátnymi audítorskými orgánmi, čiže nezávislosť práce všetkých, ktorá je 
dôležitou črtou audítorskej inštitúcie.

Už sa dosiahli niektoré body, aby sa vytvorili dobré pracovné vzťahy medzi Dvorom 
audítorov a vnútroštátnymi audítorskými orgánmi:
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- V rámci kontaktného výboru sa predsedovia vnútroštátnych audítorských orgánov 
a Dvora audítorov stretávajú každý rok s cieľom diskutovať o otázkach spoločného 
záujmu. Okrem toho sa pravidelne stretávajú styční úradníci audítorských orgánov, aby 
pripravili stretnutia medzi predsedami a kontaktným výborom a vytvorili pracovné 
skupiny s cieľom diskutovať o konkrétnych témach.

- Okrem toho som bola informovaná, že na základe článku 287 ZFEÚ sa zástupcovia 
vnútroštátnych audítorských orgánov auditovaného členského štátu vyzývajú, aby počas 
auditov v ich členskom štáte sprevádzali Európsky dvor audítorov.

Chcela by som predložiť štyri návrhy na ďalšie zlepšenie tohto vzťahu medzi Dvorom 
audítorov a vnútroštátnymi audítorskými orgánmi:

- zriadenie stálych pracovných skupín s cieľom vymieňať si najlepšie postupy na rôznych 
úrovniach by pomohlo zlepšiť existujúce postupy alebo metodiky auditu a vypracovať 
spoločné najlepšie postupy, a to s cieľom dosiahnuť lepší výsledok v prospech všetkých 
zainteresovaných strán;

- lepšie poskytovanie informácií o plánovaní auditov by umožnilo lepšiu koordináciu 
práce;

- výmena konečných audítorských produktov na spoločnej výskumnej platforme s cieľom 
zohľadniť počas vlastných auditov prácu ostatných; a

- zistiť možnosti spoločnej odbornej prípravy.

Ak by som bola vymenovaná za členku Dvora audítorov, podporila by som všetky opatrenia 
na zlepšenie spolupráce a konštruktívneho dialógu medzi Európskym parlamentom, 
najvyššími audítorskými orgánmi a Európskym dvorom audítorov s cieľom posilniť dohľad 
nad plnením rozpočtu Únie.

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?

Vzhľadom na zvýšený záujem o výkonnosť a orientáciu výsledkov rozpočtu EÚ je 
dostupnosť spoľahlivých, správnych a úplných údajov pre Európsky parlament, a teda aj pre 
Európsky dvor audítorov, nevyhnutná na efektívne hodnotenie týchto aspektov a prijímanie 
informovaných rozhodnutí.

Dvor audítorov by mal vo väčšej miere upozorňovať na problémy týkajúce sa kvality údajov 
zistených počas auditov a predkladať odporúčania s cieľom zlepšiť zistené nedostatky.

Okrem toho by Dvor audítorov mohol vykonávať ad hoc audity týkajúce sa určitých tém 
v rôznych oblastiach politiky, zamerané na kvalitu údajov, s cieľom odhaliť ďalšie 
nedostatky.

Ďalšie otázky
19. Stiahnete svoju kandidatúru, ak Európsky parlament zaujme odmietavé stanovisko 

k Vášmu vymenovaniu za členku Dvora audítorov?
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Dôvera Výboru pre kontrolu rozpočtu a Európskeho parlamentu voči členom Dvora 
audítorov má kľúčový význam pre riadne fungovanie inštitúcie.

Ak by bolo stanovisko Európskeho parlamentu k môjmu vymenovaniu odmietavé, požiadam 
luxemburskú vládu o prehodnotenie mojej kandidatúry.
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