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NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu na vymenovanie Mihailsa Kozlovsa za člena Dvora audítorov
(C9-0407/2021 – 2021/0804(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 (C9-0407/2021),

– zo zreteľom na článok 129 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0003/2022),

A. keďže prostredníctvom listu z 5. novembra 2021 Rada konzultovala s Európskym 
parlamentom vymenovanie Mihailsa Kozlovsa za člena Dvora audítorov;

B. keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu posúdil kvalifikáciu navrhovaného kandidáta, najmä 
pokiaľ ide o podmienky uvedené v čl. 286 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

C. keďže tento výbor následne 10. januára 2022 usporiadal vypočutie, počas ktorého 
kandidát predniesol úvodné vyhlásenie a následne zodpovedal otázky, ktoré kládli 
členovia výboru;

1. súhlasí s návrhom Rady vymenovať Mihailsa Kozlovsa 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 MIHAILSA KOZLOVSA

Nezávislý, kvalifikovaný a motivovaný odborník s vyše 20-ročnými obsiahlymi skúsenosťami 
v oblasti tvorby hospodárskych politík na európskej a vnútroštátnej úrovni, v oblasti rozpočtu 
EÚ, verejných financií, kontroly a správneho finančného riadenia, verejnej správy, 
inštitucionálnych vzťahov, rozvojového bankovníctva, diplomacie, zastupovania, 
komunikácie, ako aj v oblasti riadenia ľudí, zmien a projektov, s bohatou sieťou na všetkých 
úrovniach v inštitúciách EÚ, čo dopĺňa solídne vzdelanie a preukázateľné výsledky.

Vzdelanie
Postgraduálny univerzitný diplom v odbore Audit verejných organizácií a politík, Lotrinská 
univerzita, Francúzsko

Program Executive MBA, na londýnskej univerzite City University London, Cass Business 
School, s vyznamenaním

Magisterský titul v odbore sociálnych vied, Lotyšská univerzita, bakalársky titul v odbore 
sociálnych vied, Technická univerzita v Rige 

Euro-fakulta, Lotyšská univerzita

Odborné skúsenosti
Od mája 2016:
Člen Európskeho dvora audítorov

○ V súčasnosti pôsobí v komore IV – Regulácia trhov a konkurencieschopné 
hospodárstvo.

Spravodajca pre audity/preskúmania na tieto témy: financovanie EÚ pre stanicu 
Euronews, etické rámce v inštitúciách EÚ, kontrola štátnej pomoci pre finančné 
inštitúcie, vesmírne zariadenia EÚ, boj EÚ proti praniu špinavých peňazí, 
pripomienky Dvora audítorov k viacročnému finančnému rámcu na obdobie 2021 – 
2027 a kapitola 4 – Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť – výročných správ 
za roky 2018, 2019 a 2020.
Člen výboru pre kontrolu kvality auditu a náhradný člen správneho výboru. Pôsobil v 
poradnom výbore pre otázky stratégie a prognózy zodpovedného za stratégiu Dvora 
audítorov na obdobie 2021 – 2025. Zástupca Dvora audítorov zmierovacieho výboru 
trojstrannej dohody medzi Dvorom audítorov, Komisiou a EIB o mechanizmoch 
auditu, takisto zodpovedný za rokovania o novej trojstrannej dohode.

o Od mája 2016 do februára 2018 pôsobil v komore V – Financovanie a správa Únie. 
Spravodajca pre preskúmanie viacročného finančného rámca, stanovisko o Európskom 
fonde pre strategické investície (EFSI), plán auditov výkonnosti o EFSI a účasti 
verejnosti na procese tvorby práva EÚ, a kapitolu 2 – Rozpočtové a finančné riadenie 
– výročných správ za roky 2016 a 2017.
Náhradný člen etického výboru Dvora audítorov od októbra 2016 do júna 2017.

apríl 2012 – apríl 2016:
zástupca riaditeľa (hospodárstvo, financie, rozpočet EÚ – ECOFIN), poradca, predseda 
pracovnej skupiny Rady ministrov EÚ pre Európsky fond pre strategické investície a 
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pracovnej skupiny finančných radcov počas lotyšského predsedníctva EÚ; Lotyšské 
ministerstvo financií a Stále zastúpenie Lotyšska pri EÚ, Brusel. 

október 2010 – apríl 2012:
poradca riaditeľa výkonnej rady (zastupujúci Fínsko, Nórsko a Lotyšsko) v Európskej banke 
pre obnovu a rozvoj, Londýn

máj 2003 – október 2010:
radca (hospodárstvo, financie, rozpočet EÚ, zdaňovanie) na Stálom zastúpení Lotyšska pri 
EÚ, Brusel

január 2002 – máj 2003:
riaditeľ na útvare integrácie do EÚ, ministerstvo financií, Riga

február 2001 – január 2002:
vedúci útvaru integrácie do EÚ, ministerstvo financií, Riga

január 2000 – apríl 2000:
stážista v Európskej komisii, riaditeľstvo pre hospodárske a finančné záležitosti, Brusel

jún 1996 – december 1999:
rôzne vstupné pozície v súkromných a verejných sektoroch a v akademickej obci

Jazykové znalosti
angličtina – plynule, francúzština – dobrá pracovná úroveň, nemčina – základná až 
pokročilá úroveň, lotyština a ruština – rodné jazyky.

Úspechy, uznania
Vyznamenanie od vlády Lotyšskej republiky, november 2015

Čestné uznanie od premiéra za osobný prínos k úspešnému lotyšskému predsedníctvu v EÚ v 
roku 2015 a k zavedeniu eura v Lotyšsku v roku 2014

Vyznamenanie od ministra pre zahraničné veci: prínos k zavedeniu eura v Lotyšsku v roku 
2014

Čestné vyznamenanie od ministra financií: vynikajúce zastupovanie a podpora lotyšských 
hospodárskych a finančných záujmov v EÚ, 2008

Šport: bývalý majster Lotyšska vo vodnom lyžovaní

Publikácie
Sixth edition of the ECA Award – for research on EU added value and public sector auditing 
(Šiesty ročník Ceny EDA – za výskum v oblasti pridanej hodnoty EÚ a kontroly verejného 
sektora); ECA Journal, č. 3/2020

Auditing the ethical framework of EU institutions: easier said than done (Audit etických 
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rámcov inštitúcií EÚ: je ľahšie hovoriť než to uskutočniť); ECA Journal, č. 2/2019 

Future EU budget decision-making enters the crucial stage (Rozhodovanie o budúcom 
rozpočte EÚ vstupuje do kľúčovej fázy); ECA Journal, č. 11/2017

Professor Mario Monti at the European Court of Auditors: Results of the work of the High 
Level Group on Own Resources (HLGOR) (Profesor Mario Monti na Európskom dvore 
audítorov: výsledky práce skupiny na vysokej úrovni v oblasti vlastných zdrojov (HLGOR)); 
ECA Journal, č. 4/2017

European Fund for Strategic Investments (EFSI): the negotiation process (Európsky fond pre 
strategické investície (EFSI): priebeh rokovaní); Lotyšské záujmy v EÚ, november 2015 (v 
lotyštine)
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PRÍLOHA 2: ODPOVEDE MIHAILSA KOZLOVSA NA DOTAZNÍK

Dotazník v súvislosti s čiastočnou obmenou členov Dvora audítorov

Vykonávanie povinností: ponaučenia a budúce záväzky

Dôležitými piliermi práce Dvora audítorov je kolegialita a tímový duch, a tak mnohé z 
úspechov, ktoré vo svojich odpovediach uvediem, by nebolo možné dosiahnuť bez podpory 
ďalších členov a zamestnancov Dvora audítorov. Je mi cťou a teším sa, že som počas svojho 
doterajšieho mandátu mohol byť súčasťou kolégia a viacerých strategických a audítorských 
tímov a tímov pre reflexiu. 

1. Aké sú Vaše hlavné úspechy vo funkcii člena Európskeho dvora audítorov? Aké boli 
najväčšie neúspechy?

Členovia Dvora audítorov sú zodpovední za stratégiu Dvora audítorov a majú aj konečnú 
zodpovednosť za jej vykonávanie, a to individuálne a aj ako kolégium. Pravidelne som sa 
podieľal na tvorbe stratégie aj na zabezpečení toho, že Dvor audítorov ako celok sa neustále 
vyvíja, aby ako organizácia obstál aj v budúcnosti. Dvoru audítorov som poskytol svoje 
ambície, svoju vôľu zlepšovať sa a svoje vedomosti, ktoré sa využili v rámci rôznych 
audítorských produktov a ďalších dokumentov počas môjho mandátu. 

Všimol som si, že bolo potrebné zlepšiť proces vytvárania stratégie v Dvore audítorov a 
konať podľa odporúčaní z partnerských revízií. Preto som sa rozhodol dobrovoľne pracovať 
ako člen poradného výboru pre otázky stratégie a prognózy a neskôr ako aktívny člen skupiny 
pre tvorbu stratégie v rámci Dvora audítorov, ktorej výsledkom bolo prijatie stratégie 
Európskeho dvora audítorov na obdobie 2021 – 2025. Nie je to len nová stratégia, ale ide o 
dokument, ktorý vznikol na základe kvalitatívne odlišného procesu. Jej úlohu, víziu, hodnoty, 
ciele a faktory, ktoré umožňujú jej realizáciu, si v súčasnosti vo veľkej miere spoločne 
osvojilo kolégium aj zamestnanci, keďže boli vypracované na základe rozsiahlych procesov 
konzultácie a reflexie, do ktorých sa zapojili všetci pracovníci. Kľúčovým je, samozrejme, 
vykonávanie stratégie – a preto, teraz tiež ako člen správneho výboru, neustále sledujem 
prípravu rôznych akčných plánov s cieľom zaručiť ich plný súlad s cieľmi našej stratégie. 

Som presvedčený, že na dosiahnutie najlepšej podpory pre zásady správneho finančného 
riadenia, by mali byť výsledkom práce každej vyššej audítorskej inštitúcie včasné, relevantné 
a účinné audítorské produkty. Domnievam sa, že pod mojím vedením sa audítorským tímom 
podarilo vypracovať viacero včasných osobitných správ so skutočným dosahom, ako 
napríklad osobitná správa č. 13/2021: Úsilie EÚ v boji proti praniu špinavých peňazí v 
bankovom sektore je roztrieštené a vykonávanie je nedostatočné (správa o boji proti praniu 
špinavých peňazí) alebo osobitná správa č. 21/2020: Kontrola štátnej pomoci finančným 
inštitúciám v EÚ: potreba kontroly vhodnosti (správa o štátnej pomoci bankám). Takisto som 
vystúpil z „audítorskej komfortnej zóny“ (t. j. vykonávať audity, ktoré sa dajú urobiť, ale nie 
vždy tie, ktoré by sa mali urobiť) a viedol som tím, ktorý vykonal audit etických rámcov v 
hlavných inštitúciách EÚ – osobitná správa č. 13/2019: Etické rámce kontrolovaných 
inštitúcií EÚ: priestor na zlepšenie. Tento audit vlastne viedol k tomu, že Dvor audítorov 
podstúpil partnerskú kontrolu svojich etických pravidiel, v dôsledku čoho došlo k zlepšeniu. 
Vo všeobecnosti je jedným z hlavných opatrení pre efektivitu najvyšších kontrolných 
inštitúcií to, či kontrolovaný subjekt koná na základe zistení a odporúčaní, k čomu, podľa 
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môjho názoru, došlo v týchto prípadoch. 

S cieľom zvýšiť schopnosti Dvora audítorov som viedol tím pre trojstrannú dohodu s 
Komisiou a Európskou investičnou bankou (EIB), nanovo som ju vyjednal a v mene Dvora 
audítorov podpísal. Nová trojstranná dohoda bola podpísaná začiatkom novembra 2021. Som 
presvedčený, že sa nám podarilo zlepšiť mechanizmy auditu v oblasti fondov EÚ, ktoré 
zaviedla EIB. 

Na zvýšenie vplyvu práce Dvora audítorov je dôležité aktívne spolupracovať s vnútroštátnymi 
orgánmi. V minulých rokoch bolo jednou z mojich priorít zvýšenie viditeľnosti Dvora 
audítorov v mojej rodnej krajine. Som presvedčený, že vďaka početným opatreniam na 
rôznych úrovniach, ktoré som s podporou pracovníkov mojej kancelárie zaviedol, vedia 
kolegovia v Lotyšsku nielen viac o našej práci a správach, ale že ich aj využívajú pri svojej 
každodennej práci. 

Pokiaľ ide o neúspechy, tak podľa môjho názoru by nemali odrádzať od toho, aby sme 
smerovali k tomu, čo považujeme za správne, ale skôr by nás mali motivovať k tomu, aby 
sme sa viac snažili. Dovoľte mi, aby som na účely tohto dotazníka zameral na inštitucionálnu 
úroveň a uviedol niekoľko príkladov. 

Myslím si, že napriek všeobecnému uznávaniu pridanej hodnoty investícií do digitálnych 
nástrojov v audite, je ich zavádzanie stále vcelku pomalé, takže je tu priestor na zlepšenie. 
Tieto aktivity v rámci Dvora audítorov sledujem a podporujem ich. 

Neschopnosť dostatočne využívať a propagovať našu prácu je niekedy sklamaním, a preto 
som sa aktívne podieľal na vypracovaní komunikačnej stratégie Dvora audítorov.     

2. Aké hlavné ponaučenia ste si zobrali zo svojej oblasti pôsobnosti/z dosiahnutých 
výsledkov v rámci svojej funkcie a výkonu audítorských úloh?

Každý člen/členka má svoju odbornú minulosť a vedomosti, ktoré spájame v prospech Dvora 
audítorov. Moje predchádzajúce skúsenosti spočívajú v oblasti ekonomiky/financií, ale prijal 
som aj prácu v iných oblastiach politiky a veľa som sa toho naučil. Za hlavné poučenie, ktoré 
som získal na základe audítorskej práce, ktorú som viedol, považujem zistenie, že európsky 
projekt, ktorý síce stále napreduje, má toho ešte veľa čo zlepšiť a že Dvor audítorov ho môže 
pri tomto pokroku podporovať. Myslím, že to platí pre hospodársku a finančnú správu, 
zahraničnú politiku, obranu, výskum a inovácie, ak mám vymenovať aspoň niektoré oblasti. 

Takisto som sa naučil, že nestačí vypracovať a zverejniť dobrú správu. Nemenej dôležité je 
nešetriť na snahách o využitie sily správy prostredníctvom rôznych činností, ako sú 
prezentácie, konferencie, publikácie, diskusie atď.   

Doterajšie skúsenosti na Dvore audítorov takisto znovu poukázali na to, aké je dôležité 
zachovávať najvyššiu úroveň etického správania a ísť príkladom. 

Pokiaľ ide o výsledky, domnievam sa, že moja práca v prvých rokoch na Dvore audítorov v 
oblasti rozpočtu EÚ (napr. preskúmanie v polovici obdobia) a etických rámcov v inštitúciách 
EÚ viedla k zlepšeniu, ako sme napríklad mohli vidieť na konferencii na vysokej úrovni 
týkajúcej sa etiky, ktorú som zorganizoval v septembri 2020 na základe správy o audite. 
Neskôr som sa zameral na oblasť správy finančných a hospodárskych záležitostí, kde som 
videl priestor na zlepšenie. Doteraz som v tejto oblasti viedol dva audity – štátnej pomoci 
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bankám a rámca EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí. V oboch prípadoch bol audit 
vymedzený tak, aby sa týkal bankového sektora, keďže práve tento sektor zaručuje finančnú 
stabilitu a môže mať vplyv na každého občana. Som si istý, že naše opatrenia sú účinné, čo sa 
napríklad potvrdilo na konferencii o správe hospodárskych a finančných záležitostí, ktorú som 
inicioval a zorganizoval v júli 2021 v mene Dvora audítorov a komory IV a do ktorej sa 
zapojili všetky strany zainteresované v rámci pre krízové riadenie v EÚ. Ako súčasť auditu v 
oblasti boja proti praniu špinavých peňazí som okrem toho úspešne otestoval MoP medzi 
Dvorom audítorov a ECB. A napokon v oblasti vnútorného trhu boli výsledkom auditu, ktorý 
som viedol, osobitné odporúčania o tom, ako využiť rozsiahle investície EÚ do jej 
vesmírnych aktív v prospech inovačných spoločností, MSP a orgánov verejnej správy. 

Pokiaľ ide o prácu na vyhláseniach o vierohodnosti, považujem ju za konštantný 
monitorovací nástroj a dobrý zdroj informácií o vykonávaní politík EÚ. V tejto oblasti som 
bol zodpovedný za dve kapitoly: kapitolu 2 – Rozpočtové a finančné riadenie (2 roky) a 
kapitolu 4 – Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť (3 roky až do súčasnosti). Pokiaľ 
ide o kapitolu 2, rozšíril som zvyčajný rozsah auditu a viac som sa zameral na komplexnosť 
rozpočtu EÚ a uverejnil viac analýz o absorpčných kapacitách členských štátov. V kapitole 4, 
v čase, keď ma vymenovali za spravodajcu, začal Dvor audítorov s projektom na odskúšanie 
možnosti uplatňovať v audite prístup založený na potvrdeniach. Hoci sme v tom čase dospeli 
k záveru, že z dôvodu viacerých slabých miest sa Dvor audítorov nebude môcť spoliehať na 
informácie získané od audítorov Komisie, podarilo sa nám určiť viacero dôležitých miest v 
kontrolnom systéme Komisie, ktoré sme požadovali riešiť na základe viacerých odporúčaní, 
napríklad zabezpečiť, aby súkromní audítori, ktorých si prijímatelia najali, vypracúvali audity 
vyššej kvality. Prácou na vyhlásení o vierohodnosti sme takisto prispeli k novému 
legislatívnemu návrhu pre program Horizont Európa. 

3. Akú pridanú hodnotu pre Dvor audítorov by ste chceli priniesť do druhého funkčného 
obdobia, najmä v oblasti, v ktorej pôsobíte? Chceli by ste zmeniť oblasť, v ktorej 
pôsobíte? Čo Vás motivuje? M

V súčasnom strategickom období 2021 – 2025 bude Dvor audítorov čeliť rôznym výzvam. 
Predsedajúcim komory som sa stal na základe programu, ktorý som predstavil svojim 
kolegom členom, a pridanú hodnotu vytvorím splnením cieľov tohto programu na základe 
ďalšieho zlepšenia práce komory. 

Jednou z výziev je vymedziť náš audítorský prístup k Nástroju EÚ na obnovu, pokiaľ ide o 
zákonnosť/správnosť a výkonnosť. Komora IV zaujala vedúcu úlohu, a to najmä v oblasti 
auditu výkonnosti nového fondu. Tu môžem prispieť využitím svojich vedomostí v oblasti 
rozpočtu a správy hospodárskych záležitostí EÚ. 

Takisto budem vychádzať zo svojich skúseností na Dvore audítorov pri podpore viacerých 
strategických cieľov, napríklad pokiaľ ide o zlepšenie mechanizmov auditu v rámci 
existujúceho mandátu Dvora audítorov, určenie a odstránenie nedostatkov v auditoch, boja 
proti uzavretému prístupu s cieľom vytvoriť najlepšie auditové portfólio, ktoré bude odrážať 
aktuálne otázky, a o podporu každého úsilia o posilnenie vplyvu práce Dvora audítorov. 

Konkrétne vidím, že je potrebné, aby Dvor audítorov predložil viacero príspevkov v oblasti 
správy fiškálnych a finančných záležitostí. Pokiaľ ide o fiškálne rámce, domnievam sa, že 
Dvor audítorov by mal prispievať k prebiehajúcej diskusii na základe svojej predchádzajúcej 
audítorskej práce. To isté platí aj pre správu finančných záležitostí v EÚ, kde si Dvor 
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audítorov vytvoril portfólio auditov vysokej kvality. Budem sa zasadzovať o takéto príspevky 
a takisto som pripravený prevziať zodpovednosť za ich vykonávanie. 

Čo je dôležité, budem sa zasadzovať o otvorený spôsob práce založený na spolupráci s našimi 
zainteresovanými stranami, najmä Európskym parlamentom a Radou, ako aj s 
kontrolovanými subjektmi, najmä Komisiou, pričom zachovám plnú nezávislosť v súlade s 
ustanoveniami Zmluvy. 

Moje predchádzajúce skúsenosti ukazujú, že striedanie členov v rôznych komorách a 
výboroch vedie k lepšej výkonnosti Dvora audítorov. Ja som začínal v komore V, potom som 
pokračoval v komore IV (v súčasnosti ako jej predsedajúci), pričom som tiež prijal rozšírený 
mandát vo výbore pre kontrolu kvality auditu. Domnievam sa, že z 
krátkodobého/strednodobého hľadiska, dokážem získať pre prácu komory IV pridanú 
hodnotu, pričom neskôr nevylučujem prijatie úloh v iných komorách alebo na inej úrovni 
Dvora audítorov. 

Ako som už naznačil vyššie, motivuje ma hlavne skutočnosť, že existuje množstvo spôsobov, 
ako možno posilniť európsky projekt v rôznych oblastiach politiky. Som spokojný, keď 
vidím, že Dvor audítorov svojou prácou prispel k tomuto procesu, hoci to nie je vždy vidieť, 
pretože úlohou externých audítorov nie je byť v titulkoch médií, ale poskytovať kvalitné 
vstupné údaje pre tvorcov politík, aby na základe ich informácií a podpory mohli prijímať 
svoje rozhodnutia. 

4. Ako chcete zabezpečiť dosahovanie plánovaných audítorských cieľov v rámci 
audítorských úloh? Stalo sa Vám, že ste nemohli vykonať audit a z akých dôvodov? Čo 
robíte v takýchto kontroverzných prípadoch? 

Najprv predovšetkým dobrou prípravou na zadaný audit a správnym stanovením rozsahu 
auditu. Pred schválením plánu auditu si vždy dôkladne naštudujem oblasť auditu. Kladiem 
otázky a hľadám odpovede, napríklad aké sú najdôležitejšie problémy, čo je dôležité pre 
rôzne zainteresované strany (vrátane tvorcov politík), aké sú názory akademikov, budem 
schopný získať dostatočné a primerané dôkazy? Takisto je veľmi dôležité držať sa plánu 
auditu, a to aj keď sa môžu objaviť prekážky, napríklad námietky kontrolovaného subjektu 
voči spôsobu zhromažďovania audítorských dôkazov, rozsahu auditu alebo jeho zisteniam. 

Vždy som dokázal dokončiť všetky audity, ktoré som viedol, a jediným nedodržaním plánu 
auditu bolo časové oneskorenie, pretože bolo potrebné presvedčiť kontrolované subjekty, aby 
plne spolupracovali. Napríklad pri jednom audite kontrolovaný subjekt požiadal, aby sme v 
audite nepokračovali z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19. Navrhol som posunúť 
aktívnu fázu audítorskej práce o dva mesiace, aby som dal kontrolovanému subjektu čas 
prispôsobiť sa novej realite, a potom som pokračoval v súlade s plánom auditu. 

Niekedy čelíme okolnostiam, v rámci ktorých Dvor audítorov nemá žiadne audítorské práva 
alebo sú obmedzené, napríklad v oblasti správy hospodárskych a finančných záležitostí. Aby 
sme však mohli skutočne posúdiť účinnosť opatrení EÚ odhora až dole, potrebovali by sme sa 
spoločne pozrieť na účinnosť opatrení na úrovni EÚ aj na vnútroštátnej úrovni. Často sa 
musíme zastaviť pri opatreniach na úrovni EÚ, pretože mandát Dvora audítorov je 
obmedzený.    
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Aby som to zhrnul, v takýchto prípadoch sa snažím vykonať prácu v rámci mandátu Dvora 
audítorov tým, že uplatním viaceré opatrenia, ktoré vedú k dokončeniu audítorských 
postupov, na ktorých sa dohodlo v rámci komory. 

5. Ak by ste boli opätovne potvrdený pre druhé funkčné obdobie a hypoteticky, ak by ste 
boli zvolený za predsedajúceho komory Dvora audítorov, ako by ste usmerňovali prácu 
s cieľom vymedziť jej priority? Mohli by ste uviesť dve alebo tri oblasti, na ktoré by ste 
sa chceli v budúcnosti zamerať? 

Moji kolegovia v komore IV ma v septembri 2021 schválili za predsedajúceho. Bolo mi cťou 
túto funkciu prijať. Bol to výsledok podrobných diskusií o tom, ako by mohla komora IV 
najlepšie prispievať k práci Dvora audítorov v súčasných podmienkach. Môj návrh sa 
zakladal na týchto troch bodoch: 1) Ako predsedajúci sa pokúsim zamerať prácu komory IV 
na kľúčové trendy v Európe prostredníctvom včasnej, relevantnej a účinnej audítorskej práce, 
ktorú budú vykonávať silné tímy audítorov. 2) Bude si to vyžadovať starostlivejší a 
strategickejší prístup k plánovaniu práce našej komory, pričom budeme kombinovať 
koordináciu zhora nadol (členovia) a zdola nahor (riaditeľstvo a zamestnanci). 3) Budeme sa 
musieť dôkladnejšie zamerať na portfólio našich auditov a tiež na zabezpečenie vyvážené 
pokrytie rôznych oblastí politiky. Takisto sa budeme musieť uistiť, že to bude v súlade so 
širším prístupom Dvora audítorov. 

Konkrétne by som okrem viacerých prioritných oblastí (ako je Nástroj EÚ na obnovu), ktoré 
som už spomenul v rámci odpovedí na prechádzajúce otázky, poukázal tiež na to, že sa treba 
viac venovať fungovaniu jednotného trhu EÚ a účinnosti opatrení EÚ v oblasti výskumu a 
inovácií. Napríklad pokiaľ ide o jednotný trh EÚ, tak si myslím, že Dvor audítorov má 
potenciál objasniť, na koľkých z cieľov, ktoré existujú na papieri, sa skutočne pracovalo a 
koľko z nich bolo dosiahnutých v prospech hospodárstva EÚ a jej občanov. Súvisí to s 
podávaním správ o výkonnosti a ja som rád, že môžem byť súčasťou skupiny Parlamentu a 
Dvora audítorov pre reflexiu o tom, ako lepšie podávať správy o výkonnosti opatrení EÚ.   

6. Ak by ste boli zodpovedný za výber audítorských úloh v súvislosti s prípravou ročného 
pracovného programu Európskeho dvora audítorov, na základe čoho by ste rozhodovali 
medzi prioritami činností, ktoré by žiadal Parlament a/alebo výbor CONT? 
Čo by ste robili v prípade, ak by politická priorita nezodpovedala posúdeniu rizika 
činností Únie, ku ktorému by dospel Dvor audítorov? 

Zoznam priorít Parlamentu a výboru CONT predstavuje dôležitý zdroj informácií, ktoré treba 
zvážiť v rámci ročného pracovného programu Dvora audítorov. Vítam skutočnosť, že Parlament 
každý rok predkladá množstvo tém na audit, ktoré odrážajú súčasné a, čo je tiež dôležité, budúce 
politické priority. Dvor audítorov si takisto vypracúva vlastné posúdenie rizika (pričom využíva aj 
prognostické techniky) a od Rady dostáva čoraz väčší počet návrhov. Vytvoriť si v tom systém 
nie je jednoduchá úloha, ale myslím si, že v posledných rokoch Dvor audítorov do hĺbky 
zohľadnil návrhy Parlamentu, keďže jeho predstavy sú zahrnuté v 31 z 38 audítorských úloh v 
ročnom pracovnom programe na rok 2022. Ide o výsledok rozsiahleho vnútorného procesu na 
Dvore audítorov, v rámci ktorého sa každý návrh posudzuje s ohľadom na zoznam Parlamentu. 

Myslím si, že postupné zavádzanie viacročného pracovného programu by Dvoru audítorov 
umožnilo lepšie zahrnúť návrhy Parlamentu. 

Z praktickejšieho hľadiska používam dve kritériá – včasnosť a relevantnosť. Takisto sledujem 
legislatívne procesy v oblastiach politiky našej komory a snažím sa podporovať návrhy na audity, 
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ktoré môžu prispieť a pridať hodnotu k legislatívnej debate – takto uplatňujem kritérium 
„včasnosti“. 

Podporujem viac auditov, ktoré sa týkajú politiky a do ktorých by sa mal Dvor audítorov zapájať, 
a to aj v prípadoch, keď je výška daného rozpočtu EÚ obmedzená (t. j. len na administratívne 
účely). Takto chápem význam našej audítorskej práce, t. j. možnosť podoprieť legislatívny alebo 
rozpočtový proces užitočnými informáciami založenými na faktoch. 

Zastrešujúci „filter“ pre stovky návrhov na audit, ktoré posudzujeme, predstavuje samozrejme 
našu novú stratégiu, ktorá poskytuje jasný rámec pre to, aby sme mohli rozlíšiť medzi príjemnou 
prácou a nutnou prácou. 

Riadenie portfólia, pracovné metódy a výsledky

7. Vypracúvanie kvalitných, spoľahlivých a včasných správ má zásadný význam: 

– Ako by ste zabezpečili, aby boli údaje použité v rámci auditu spoľahlivé a zistenia 
aktuálne? 

Jednou z hlavných zodpovedností profesionálneho audítora je naozaj zhromažďovanie 
náležitých audítorských dôkazov. Sme viazaní audítorskými štandardmi, ktoré jasne 
vymedzujú údaje, ktoré audítori môžu použiť vo svojich posudkoch. Zasadzoval by som sa o 
prísne uplatňovanie audítorských štandardov, aby sa vyhlo situáciám, keď by niekto 
spochybňoval údaje, ktoré používame, alebo zistenia, ktoré uverejňujeme.

Rámec pre zhromažďovanie a posudzovanie audítorských dôkazov je vytvorený na základe 
medzinárodných audítorských štandardov. V štandarde ISA 500 AUDÍTORSKÉ DÔKAZY 
sa uvádza, že audítorské dôkazy sú spoľahlivé vtedy, ak spĺňajú nevyhnutné požiadavky 
dôveryhodnosti, ak sa pri opakovaných testoch dospeje k rovnakým zisteniam alebo ak sú 
informácie získané z rôznych zdrojov. Spoľahlivosť audítorských dôkazov ovplyvňuje ich 
zdroj a druh a závisí od okolností, za akých boli získané. 

Získanie audítorských dôkazov z rôznych zdrojov alebo rôznej povahy môže naznačovať, že 
určitý prvok audítorských dôkazov nie je spoľahlivý, napríklad v prípade, že sú audítorské 
dôkazy získané z jedného zdroja nekonzistentné s dôkazmi získanými z iného zdroja. To 
môže byť napríklad vtedy, ak sú odpovede na otázky vedenia, vnútorných audítorov a iných 
nekonzistentné alebo ak odpovede na otázky tých, ktorí sú poverení riadením, formulované 
tak, aby boli v súlade s odpoveďami na otázky vedenia, sú nekonzistentné s odpoveďami 
vedenia. Štandard ISA 230 zahŕňa požiadavku na osobitnú dokumentáciu, ak audítor objaví 
informáciu, ktorá je nekonzistentná s jeho konečným záverom týkajúcim sa dôležitej veci.

V štandarde ISSAI 100 – ZÁKLADNÉ PRINCÍPY KONTROLY VO VEREJNOM 
SEKTORE sa uvádza, že audítor by mal vyhodnotiť audítorské dôkazy z hľadiska získania 
nálezov v rámci auditu. Pri hodnotení audítorských dôkazov a posudzovaní závažnosti 
nálezov by mal audítor zohľadniť kvantitatívne aj kvalitatívne faktory. To zahŕňa aj aspekt 
včasnosti.

Na základe nálezov by mal audítor vykonať profesionálny posudok, aby dospel k záveru o 
predmete auditu alebo o informáciách týkajúcich sa predmetu auditu.

Súdny dvor má takisto pevné vnútorné postupy na zabezpečenie spoľahlivosti audítorských 
dôkazov, a ja som ako člen výboru pre kontrolu kvality auditu súčasťou tohto rámca. 
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– Ako by ste zlepšili kvalitu a vhodnosť odporúčaní? 

Zasadil by som sa o väčšiu konzistentnosť a prísne uplatňovanie audítorského štandardu 
ISSAI 300 – ZÁKLADNÉ ZÁSADY PRE AUDIT VÝKONNOSTI, v ktorom sa stanovuje, 
že odporúčania by mali byť opodstatnené a mať pridanú hodnotu. Mali by sa týkať riešenia 
príčin problémov a/alebo slabých miest. Mali by sa však formulovať tak, aby neobsahovali 
klišé alebo len inak formulované závery auditu, a nemali by zasahovať do zodpovedností 
vedenia. Malo by byť jasné, koho a čoho sa každé odporúčanie týka, kto je zodpovedný za 
prevzatie akejkoľvek iniciatívy a čo odporúčania znamenajú – t. j. ako prispejú k lepšej 
výkonnosti. Odporúčania by mali byť praktické a mali by byť adresované subjektom, ktoré 
majú zodpovednosť a právomoci, pokiaľ ide o ich vykonávanie.

V rámci každodennej práce je mojím zvykom plne sa podieľať na vypracúvaní záverov a 
formulácii odporúčaní založených na vykonanej audítorskej práci a zhromaždených 
dôkazoch. 

8. Cieľom reformy Dvora audítorov je vytvoriť silnejší vzťah zodpovednosti medzi 
audítorským tímom a spravodajcom: 

– Vzhľadom na Vaše skúsenosti, myslíte si, že by sa mal člen aktívnejšie zapájať do 
auditu? 

Ak mám priamo odpovedať, tak áno, myslím si, že toto je jediný prístup ako vykonávať 
audítorskú prácu vysokej kvality a spolupracovať so spoluzákonodarcami, kontrolovanými 
subjektmi a zainteresovanými stranami a zároveň dosahovať výsledky. K tomuto som sa 
zaviazal počas prvého vypočutia vo vašom výbore v roku 2016 a domnievam sa, že som tento 
záväzok splnil. 

V prvom rade aktívne spolupracujem so svojimi kolegami členmi a audítormi už pred 
schválením auditov v ročnom pracovnom programe s cieľom podporiť diskusiu o včasnosti, 
relevantnosti a potenciálnom vplyve každého navrhovaného auditu. Potom sa pred prijatím 
plánu auditu niekoľkokrát stretnem s audítorským tímom a kľúčovými zainteresovanými 
stranami, aby sa zabezpečilo, že počas takzvanej analýzy problému budeme mať celkové 
informácie, aby sme mohli stanoviť najvhodnejšie otázky pre audit. Neskôr sme ja a moja 
kancelária v neustálom kontakte s audítorským tímom a riaditeľom auditu, aby sme ich mohli 
v práci nasmerovať, vyriešiť všetky prekážky a v prípade potreby upraviť postupy s cieľom 
zvýšiť konečnú pridanú hodnotu. Čo je dôležité, v rámci prípravy predbežnej pripomienky na 
prijatie na schôdzi komory prejdeme spoločne s audítorským tímom vypracovaný audit 
(prakticky odsek po odseku), aby sme zaručili najvyššiu kvalitu a úplné dôkazové podklady. 
Takisto sa domnievam, že je dôležité zostať v úzkom kontakte s audítorským tímom aj po 
zverejnení auditu s cieľom využiť jeho výsledky pri ich prezentácii spoluzákonodarcom a 
ďalším zainteresovaným stranám na konferenciách a iných podujatiach. Takéto hlboké a 
skutočné zapojenie sa (ale bez mikromanžmentu) považujem za jediný spôsob, ako dokázať 
vypracovať vhodné odporúčania a obhájiť ich na rôznych fórach. Úzke zapojenie spravodajcu 
predstavuje tiež motivačný faktor pre audítorský tím. 

Takže môj recept na dobrú správu o výkonnosti je takýto: zapájať sa do práce tímu, veriť 
členom tímu, ktorí sú odborníci, motivovať ich prostredníctvom podpory v ťažkých situáciách 
zostať v kontakte aj po zverejnení správy. 

– Zmenili by ste niečo na spôsobe Vašej spolupráce s audítorským tímom? Ak áno, 
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akým spôsobom? E

Vzhľadom na môj spôsob práce od prvého dňa na Dvore audítorov by som zachoval a poslinil 
uplatňovanie vyššie uvedených zásad. 

9. Aké zmeny by ste navrhli v záujme ďalšieho zlepšenia fungovania Dvora audítorov, 
jeho modernizácie, plánovania a činnosti (cyklus auditov)? Mohli by ste uviesť, po 
vašom prvom mandáte, pozitívny a negatívny aspekt činnosti Dvora audítorov? E, L

Myslím si, že akákoľvek organizácia sa vždy môže zlepšiť. To sa týka aj Dvora audítorov, 
ktorý to už v minulosti potvrdil. Myslím si, že kolégium môže preukázať viac vedenia a 
zodpovednosti, zlepšiť spôsob, akým si stanovuje ciele (napríklad pokiaľ ide o vydávanie 
väčšieho počtu stanovísk), skrátiť cyklus auditu, prejsť na viacročný pracovný program, byť 
ambicióznejšie pri hľadaní a používaní digitálnych nástrojov v rámci auditu, lepšie 
komunikovať, pokiaľ ide o jeho prácu, a podporovať etickú kultúru. Takisto je tu priestor na 
zlepšenie, pokiaľ ide o spoluprácu so spoluzákonodarcami, a to Parlamentom aj Radou. 
Dosiahli sme určitý pokrok, pokiaľ ide o Radu, ale intenzita spolupráce, bohužiaľ, stále o dosť 
zaostáva za našou prácou s Parlamentom. 

Rád by som spomenul pružnosť Dvora audítorov, napríklad pokiaľ ide o prispôsobenie sa 
novým spôsobom práce vo svete po pandémii – umožnilo nám to udržať si a v istých 
ohľadoch aj zvýšiť naše výsledky, a pritom zachovať kvalitu. 

Domnievam sa, že v našej relatívne malej organizácii je stále do istej miery prítomný 
uzavretý prístup. V úsilí o riešenie tohto problému by sa malo pokračovať v rámci nového 
strategického obdobia, a to najmä z dôvodu potreby vykonávania väčšieho počtu 
medzisektorových alebo tematických auditov. 

10. Podľa zmluvy je úlohou Dvora audítorov pomáhať Európskemu parlamentu pri výkone 
jeho právomocí v oblasti kontroly plnenia rozpočtu s cieľom posilniť verejný dohľad 
nad všeobecnými výdavkami a zároveň zlepšiť efektívnosť ich vynakladania:

– Vzhľadom na skúsenosti z Vášho prvého funkčného obdobia, ako by sa mohla 
spolupráca medzi Dvorom audítorov a Európskym parlamentom (Výborom pre 
kontrolu rozpočtu) v oblasti auditu rozpočtu EÚ ďalej zlepšiť? 

Európsky parlament je najbližším partnerom Dvora audítorov pri vykonávaní jeho mandátu 
na základe Zmluvy. Celkovo si myslím, že sa spolupráca v posledných rokoch zlepšila a že 
viaceré osvedčené postupy, ktoré sa zaviedli, by sa mali zachovať a posilniť, napríklad 
každoročné schôdze Dvora audítorov s výborom CONT. Takisto mám vo zvyku pravidelne sa 
stretávať so spravodajcami, tieňovými spravodajcami, koordinátormi a všetkými poslancami 
EP, ktorí si želajú zapojiť sa, čo narušila pandémia, ale budem sa snažiť tento zvyk čo najskôr 
obnoviť.

Taktiež by sme mohli zvážiť organizáciu stretnutí s užším zameraním napríklad medzi 
komorami Dvora audítorov a skupinami poslancov EP, ktorí sa v rámci rôznych výborov 
venujú viacerým konkrétnym otázkam. 

Musíme pouvažovať o tom, ako by Dvor audítorov mohol reagovať na rýchlo sa meniacu 
situáciu v určitej problematike tým, že rýchlo poskytne príspevky. Dôležitý prvok predstavujú 
stanoviská, ale možno zvážiť aj iné výstupy. Napríklad by som rád pripomenul rýchle 
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prípadové preskúmanie týkajúce sa financovania EÚ pre stanicu Euronews. 

Nepopierajúc kľúčovú úlohu výboru CONT pri udeľovaní absolutória veľmi tiež podporujem 
zvyk spoločných zasadnutí výboru CONT a sektorových výborov, ktoré umožňujú diskusie o 
špecifickejších osobitných správach. Považujem to za veľmi dobrú myšlienku, keďže to 
umožňuje získať rôzne perspektívy, obohacuje diskusie a tiež obom stranám šetrí čas. 

Zúčastnil som sa na niekoľkých verejných vypočutiach, ktoré organizoval Parlament, a 
považujem ich za veľmi užitočné fórum na výmenu nápadov a pomoc výboru CONT a iným 
výborom v ich práci. 

Myslím si, že by bolo vzájomne prospešné organizovať aj spoločné konferencie alebo 
formálne/neformálne diskusie na dôležité témy, ktoré sú v záujme EÚ. 

– Analogicky, ako by sa mohli posilniť vzťahy medzi Dvorom audítorov a 
národnými audítorskými inštitúciami? 

Myslím si, že Dvor audítorov a najvyššie kontrolné inštitúcie by sa mali vidieť ako partneri a 
nie súperi, pretože pracujeme na rovnakom cieli. Najlepším overeným spôsobom spolupráce 
je organizovanie pravidelných spoločných podujatí s výmenou informácií a skúseností.

Medzinárodné fóra pre spoluprácu najvyšších kontrolných inštitúcií predstavujú výbornú 
príležitosť na vybudovanie užších väzieb. Na úrovni EÚ sú stretnutia kontaktného výboru 
väčšinou veľmi užitočné. Zo širšieho hľadiska pomáhajú zastrešujúce organizácie EUROSAI 
a INTOSAI rozvíjať profesiu verejných audítorov. Ja napríklad zastupujem Dvor audítorov v 
pracovnej skupine INTOSAI pre reformu a modernizáciu finančného sektora, v rámci ktorej 
si vymieňam informácie s kolegami s celého sveta vrátane z najvyšších kontrolných inštitúcií 
v EÚ. 

Nástroj obnovy predstavuje ďalšiu príležitosť na spoluprácu, keďže národné fondy obnovy sa 
budú vykonávať na vnútroštátnej úrovni, na ktorej sa budú čerpať aj prostriedky z 
Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, takže sú centrom záujmu aj pre najvyššie 
kontrolné inštitúcie. Myslím si, že by v tejto oblasti mohlo a malo dochádzať k synergii medzi 
audítormi. Komora IV napríklad v súčasnosti vykonáva audit procesu posudzovania 
národných plánov obnovy a odolnosti zo strany Komisie. Zároveň viem, že niektoré najvyššie 
kontrolné inštitúcie vykonávajú audit procesu vypracovania týchto plánov na vnútroštátnej 
úrovni. Táto práca je očividne vzájomne prospešná, keďže napokon poskytne v tejto veci 
celkový obraz. 

Zvýšiť účinok by mohla spoločná audítorská práca (hoci stále náročná) na témach spoločného 
záujmu alebo aspoň spoločné koordinované prezentovanie výsledkov nezávislých auditov v 
rovnakej oblasti politiky. Ja som napríklad zorganizoval prezentáciu správy Dvora audítorov 
o megaprojektoch EÚ v oblasti dopravy v Lotyšsku v rovnakom týždni, keď lotyšský najvyšší 
kontrolný orgán predstavil vypracovaný audit troch pobaltských najvyšších kontrolných 
inštitúcií o vykonávaní projektu RailBaltica. Obe správy si získali veľkú pozornosť, pričom si 
ju vzájomne zväčšovali. 

Pred pandémiou som mal začať s projektom letnej školy, v rámci ktorého by sme spoločne s 
najvyššími kontrolnými inštitúciami pobaltských štátov spojili akademický sektor, 
odborníkov v oblasti auditu z verejného aj súkromného sektora, aby si mohli vymieňať 
znalosti a študovať najnovšie inovatívne výsledky vývoja v oblasti auditu. Z dôvodu 
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pandémie sa však tento projekt, bohužiaľ, prerušil, ale mám v pláne v ňom pokračovať po 
zlepšení zdravotnej situácie. 

11. Ako budete podporovať Parlament pri skracovaní postupu udeľovania absolutória? Aké 
kroky môžete Vy osobne podniknúť?

Súčasný postup udeľovania absolutória vychádza z rôznych zákonných lehôt pre zapojené 
inštitúcie, je to vlastne reťazec vzájomne prepojených udalostí. Dvoru audítorov sa už 
podarilo zverejniť svoju výročnú správu na jeseň roku n+1 v predstihu o niekoľko týždňov v 
porovnaní s nedávnou minulosťou. Keďže Dvor audítorov prijíma výročnú správu v polovici 
júla roku n+1, možno by sa jej uverejnenie dalo ešte viac urýchliť v závislosti od spolupráce s 
kontrolovaným subjektom. 

O menej konvenčnom nápade by sa malo uvažovať opatrne, ak treba diskutovať v rámci 
súčasného formátu o okruhoch VFR, kde je podľa posúdení Dvora audítorov miera 
chybovosti pod 2 %, keďže miera chybovosti pod prahom významnosti naznačuje, že pri 
zverejňovaní účtovníctva nedochádza k žiadnym významným problémom. 

Nezávislosť a integrita 

12. Aké záruky nezávislosti môžete poskytnúť Európskemu parlamentu a ako by ste 
zabezpečili, aby žiadna Vaša činnosť v minulosti, súčasnosti ani v budúcnosti nemohla 
spochybniť plnenie Vašich úloh v rámci Dvora audítorov? 

Základným kameňom nezávislosti najvyšších kontrolných inštitúcií je Mexická deklarácia. 
Verím, že som svoju nezávislosť preukázal svojou prácou na Dvore audítorov. Ako 
spravodajca som sa zapojil do postupu udeľovania absolutória pre dve kapitoly výročnej 
správy, viedol som rôzne audity výkonnosti (a to aj v oblasti etických rámcov v inštitúciách 
EÚ), pravidelne som sa podieľal na kľúčových interných procesoch na Dvore audítorov 
(napríklad na vývoji stratégie, prognózach, kontrole kvality). Počas tejto práce som sa stretol 
so situáciami, kde som musel uplatniť svoj nezávislý úsudok s cieľom dospieť k niekedy 
zložitým záverom a odporúčaniam pre kontrolované subjekty napriek ich odporu a nátlaku. Je 
to preto, lebo som sa aktívne zapájal do práce na audite už od úplného začiatku až dokonca a 
jeho výsledkom som veril. 

Predpokladám, že druhá časť otázky sa týka vonkajších činností. V priebehu svojho mandátu 
som vykonal jednu vonkajšiu činnosť (dvojdenný seminár bez nároku na odmenu pre 
rumunských úradníkov na vysokej úrovni) s cieľom podeliť sa o svoje skúsenosti z úspešnej 
prípravy lotyšského predsedníctva EÚ, čo som riadne oznámil etickému výboru Dvora 
audítorov a dostal som od neho kladné stanovisko, ktoré Dvor audítorov prijal. Vzhľadom na 
moje presvedčenie, že členstvo v Dvore audítorov je práca na plný úväzok, neplánujem 
podnikať žiadnu vonkajšiu činnosť, ktorá by mi bránila v plnení mojich povinností ako člena 
Dvora audítorov. Počas svojho súčasného mandátu som dostal viacero návrhov, aby som sa 
zapojil do vonkajších činností, ale po dôkladnom zvážení som sa rozhodol ich neprijať. 

Mimo vonkajších činností by som naďalej v rámci svojej práce uplatňoval najvyššie 
štandardy osobnej a finančnej zodpovednosti, integrity a záväzku voči európskemu projektu a 
využíval zdroje Dvora audítorov v súlade s platnými usmerneniami a mojimi osobnými 
etickými zásadami. 

13. Ako by ste postupovali v prípade závažných nezrovnalostí alebo dokonca podvodu vo 
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fondoch EÚ, či korupcie, do ktorých by boli zapojené osoby v členskom štáte, z ktorého 
pochádzate? Boli ste počas svojho súčasného mandátu v takejto situácii? 

V takejto situácii som nikdy nebol, ale ak by sa objavila počas mojej práce týkajúcej sa 
vykonávania rozpočtu EÚ, uplatnil by som štandardný postup, t. j., nahlásil by som to právnej 
službe Dvora audítorov, ktorá posudzuje nutnosť odovzdania informácií úradu OLAF a 
EPPO. Systém vnútornej kontroly zavedený na Dvore audítorov by neumožnil nikomu 
skrývať určité národné záležitosti, keďže tímy sú medzinárodné a vládne v nich veľmi vysoká 
profesionalita. Záležitosť by som prebral aj s predsedom Dvora audítorov. 

Som tiež presvedčený, že takéto prípady si zaslúžia dôslednú analýzu s cieľom pochopiť 
dôvody a snažiť sa predísť podobným prípadom. Všeobecne sa ako účinnejšie ukazujú 
systémové preventívne kroky, keďže znižujú výskyt závažných nezrovnalostí, podvodov 
a korupcie, a tým posilňujú dôveru občanov. Účinnými nástrojmi sú však aj odhaľovanie a 
presadzovanie práva a mali by sa používať. 

14. Existencia konfliktu záujmov môže ohroziť dobré meno Dvora audítorov. Ako by ste sa 
postavili k akémukoľvek konfliktu záujmov? 

Systém vnútornej kontroly, ktorý je zavedený na Dvore audítorov a ktorý bol pred 
niekoľkými rokmi posilnený, zaručuje, že existujú nástroje, vďaka ktorým sa môžeme vyhnúť 
konfliktu záujmov. Vnímaný a možný konflikt záujmov sa tiež dôkladne posudzuje. Pre 
členov je prvým prístavom, kam sa môžu obrátiť, etický výbor a predseda. Je zvykom 
konzultovať s nimi dostatočne vopred pred podaním žiadosti napríklad o vonkajšiu činnosť. 
Poradiť sa je možné aj s právnou službou Dvora audítorov. 

Pokiaľ ide o vykonávanie povinností, členovia, napríklad spravodajcovia pre výročnú správu 
alebo osobitné správy, starostlivo posudzujú možný konflikt záujmov. Môžu to oznámiť 
predsedajúcemu komory alebo predsedovi Dvora audítorov a požiadať o pridelenie inej úlohy. 
V prípade pochybností by etický výbor poskytol oficiálne aj neoficiálne poradenstvo. 

Konflikt záujmov vyplývajúci z bývalého zamestnania je pravdepodobne pre Dvor audítorov 
menším problémom. Etický výbor Dvora audítorov však vykonáva veľmi dôkladnú analýzu a 
podľa mojich doterajších skúseností môžem povedať, že uplatňovanie pravidiel je veľmi 
prísne. 

15. Ste účastníkom nejakého prebiehajúceho právneho konania a ak áno, akého?

Výkonu mojich povinností ako verejného úradníka sa netýkajú žiadne prebiehajúce právne 
konania. 

16. Aké konkrétne záväzky ste pripravený prijať, pokiaľ ide o zvyšovanie transparentnosti, 
posilňovanie spolupráce a prijímanie účinných následných opatrení vyplývajúcich z 
pozícií Parlamentu a jeho požiadaviek týkajúcich sa auditov? 

Rád by som zdôraznil, že pozície a stanoviská Parlamentu boli vždy kľúčovou zložkou mojej 
práce. Napríklad v rámci všetkých auditov výkonnosti, ktoré som viedol, som sa vždy obrátil 
na poslancov, ktorí sa angažovali v danej oblasti politiky. Tieto rozhovory sa ukázali ako 
veľmi užitočné. Za veľmi užitočné som takisto vždy považoval verejné vypočutia, ktoré 
organizuje Parlament, a vždy som prijal pozvanie zúčastniť sa na nich. 
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Zoznam Parlamentu s navrhovanými prioritnými oblasťami pre audit je výborným zdrojom 
inšpirácie a informácií, keďže nám pomáha navrhnúť program vrátane včasných, relevantných 
a účinných auditov. 

V neposlednom rade som vždy otvorený akejkoľvek odbornej diskusii o práci Dvora 
audítorov a spolupráci s Parlamentom. 

Významným zdrojom informácií o názore Parlamentu na Dvor audítorov, je postup Dvora 
audítorov pri udeľovaní absolutória, ktorý veľmi dôkladne dodržiavam, a budem tak robiť aj 
ako člen správneho výboru. Som rád, že sa časom rozvinuli rámce Dvora audítorov pre 
transparentnosť a zodpovednosť, pričom sa zohľadnil dôležitý vývoj a stanoviská Parlamentu. 

Ďalšie otázky

17. Stiahnete svoju kandidatúru na obnovenie mandátu, ak by Európsky parlament zaujal 
odmietavé stanovisko k Vášmu vymenovaniu za člena Dvora audítorov? 

Vzhľadom na to, že sa moje stanovisko k tejto veci nezmenilo od času, keď som bol prvýkrát 
nominovaný, rád by som uviedol tú istú odpoveď, ktorú som dal minule, pričom som ju 
trochu prispôsobil novým okolnostiam. 

Lotyšská vláda vložila svoju dôveru do mojej kandidatúry, keď ma navrhla na moju opätovnú 
kandidatúru jednohlasným rozhodnutím. Vzhľadom na moje výsledky práce na Dvore 
audítorov a snahu o propagáciu práce Dvora audítorov na vnútroštátnej úrovni som 
presvedčený, že dokážem splniť tie najvyššie očakávania a ďalej prispievať k práci Dvora 
audítorov.      

Ak by mal Európsky parlament vážne pochybnosti o mojej zaviazanosti a mojej schopnosti 
ďalej prispievať do európskeho projektu prostredníctvom pokračujúcej funkcie člena 
Európskeho dvora audítorov a ak by sa domnieval, že to nezodpovedá jeho požiadavkám, 
alebo ak by sa Parlament domnieval, že moje správanie alebo výkon práce počas prvého 
mandátu nesplnil jeho očakávania, svoju kandidatúru by som stiahol. Dôvera Parlamentu je 
nevyhnutná na to, aby kolégium Dvora audítorov mohlo dobre fungovať. 

Alebo všeobecnejšie, ak sa niektorá zo strán domnieva, že aktuálna zmluva má z hľadiska 
inštitucionálnej rovnováhy nedostatky, pokiaľ ide o vymenúvanie nových členov Dvora 
audítorov, mali by sa tieto nedostatky zanalyzovať, a ak sa to ukáže ako potrebné, napraviť čo 
najskôr pri revidovaní zmluvy. 

18. Vymenovanie za člena Dvora audítorov so sebou prináša plnú pozornosť a oddanosť 
samotnej inštitúcii a zabezpečenie dôvery občanov Únie:

– Aký je podľa Vás najlepší spôsob, ako sa ujať týchto povinností? 

Plne súhlasím s vyššie uvedeným vyhlásením: Byť členom Dvora audítorov je práca na plný 
úväzok v prospech EÚ a jej občanov. Členovia by sa mali plne zapájať do všetkých aspektov 
práce Dvora audítorov (napríklad do práce na auditoch a vnútorného riadenia). Členovia by 
preto mali klásť prioritný význam svojej práci na Dvore audítorov a svoj mandát vykonávať s 
náležitou starostlivosťou a integritou. V prípade akýchkoľvek iných činností by mali konať v 
plnom súlade s kódexom správania. Členovia by tiež mali konať tak, aby zvyšovali reputáciu 
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Dvora audítorov, poskytovali príklad a vyhli sa konfliktu záujmov, a to skutočnému, 
možnému aj vnímanému. Verím, že počas svojej práce na Dvore audítorov som tieto zásady 
vždy starostlivo dodržiaval. 

– Aká je Vaša súčasná situácia, pokiaľ ide o počet dní vašej prítomnosti v 
Luxemburgu? Máte v úmysle niečo na tejto situácii zmeniť? 

Od prvého dňa môjho mandátu mám (aj moja rodina) trvalý pobyt v Luxemburgu v súlade s 
platnými právnymi predpismi. V Luxemburgu žijem. Nemám v úmysle na tejto situácii nič 
meniť. 
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