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NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu na vymenovanie Mareka Opiolu do funkcie člena Dvora audítorov
(C9-0406/2021 – 2021/0803(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 (C9-0406/2021),

– so zreteľom na článok 129 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0004/2022),

A. keďže prostredníctvom listu z 5. novembra 2021 Rada konzultovala s Európskym 
parlamentom o vymenovaní Mareka Opiolu do funkcie 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 10. januára 2022 usporiadal vypočutie, počas ktorého kandidát 
predniesol úvodné vyhlásenie a následne zodpovedal otázky, ktoré kládli členovia 
výboru;

1. nesúhlasí s návrhom Rady vymenovať Mareka Opiolu za člena Dvora audítorov a žiada 
Radu, aby stiahla svoj návrh a predložila Európskemu parlamentu nový návrh;

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 MAREKA OPIOLU

Osobné údaje

Obdobie zamestnania
Inštitúcia
Funkcia

1. februára 2021 →
Európsky dvor audítorov
člen dvora audítorov
člen komory V pre financovanie a správu Únie

 člen vo funkcii spravodajcu pre tieto úlohy:
 Výročná správa za rok 2020 – kapitola 9: Administratíva. 
 Stanovisko č. 2/2021 k návrhu Komisie na nariadenie 

Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) 
č. 609/2014 s cieľom zvýšiť predvídateľnosť pre členské 
štáty a objasniť postupy riešenia sporov pri 
sprístupňovaní tradičných vlastných zdrojov a vlastných 
zdrojov založených na DPH a HND. 

 Výročná správa za rok 2021 – kapitoly: Administratíva, Príjmy.
 Audit výkonnosti: Prekonali inštitúcie EÚ krízu COVID-19 

a stali sa odolnejšími?

Obdobie zamestnania
Inštitúcia
Funkcia

Obdobie zamestnania
Inštitúcia
Funkcia

Členstvo vo výboroch

Obdobie zamestnania
Inštitúcia
Funkcia

Členstvo vo výboroch

27. novembra 2019 – 1. februára 2021
Najvyšší kontrolný úrad Poľska
podpredseda

 12. novembra 2019 – 27. novembra 2019
 Sejm Poľskej republiky v 9. volebnom období

člen parlamentu – poslanec Sejmu
 Výbor pre osobitné služby
 Výbor pre rokovací poriadok, záležitosti poslancov a imunity
 Výbor pre národnú obranu

2015 – 2019
Sejm Poľskej republiky v 8. volebnom období
člen parlamentu – poslanec Sejmu

 Výbor pre osobitné služby
 predseda výboru (2015 – 2019)

 Výbor pre rokovací poriadok, záležitosti poslancov a imunity
 podpredseda výboru (2015 – 2019)

 Výbor pre národnú obranu
Členstvo v stálej 

parlamentnej delegácii 
    Delegácia Sejmu a Senátu Poľskej republiky    

 pri Parlamentnom zhromaždení NATO
        vedúci delegácie (2016 – 2019)
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Obdobie zamestnania
Inštitúcia
Funkcia

Členstvo vo výboroch

Členstvo v stálej 
parlamentnej delegácii 

2011 – 2015
Sejm Poľskej republiky v 7. volebnom období
člen parlamentu – poslanec Sejmu

 Výbor pre osobitné služby
 predseda výboru (február 2013 – august 2013)
 podpredseda výboru (júl 2012 – február 2013)

 Výbor pre národnú obranu
     Podvýbor pre medzinárodnú spoluprácu a NATO 
     predseda podvýboru (2011 – 2013)

    Delegácia Sejmu a Senátu Poľskej republiky
        pri Parlamentnom zhromaždení NATO
        zástupca vedúceho delegácie (2012 – 2015)

Obdobie zamestnania
Inštitúcia
Funkcia

Členstvo vo výboroch

Členstvo v stálej 
parlamentnej delegácii 

2007 – 2011
Sejm Poľskej republiky v 6. volebnom období
člen parlamentu – poslanec Sejmu

 Výbor pre osobitné služby
 Výbor pre národnú obranu

 Podvýbor pre medzinárodnú spoluprácu a NATO 
 predseda podvýboru (2009 – 2011)

 Delegácia Sejmu a Senátu Poľskej republiky                                            
pri parlamentnom zhromaždení NATO

 zástupca vedúceho delegácie (2007 – 2011)

Obdobie zamestnania
Inštitúcia
Funkcia

Členstvo vo výboroch

2005 – 2007
Sejm Poľskej republiky v 5. volebnom období
člen parlamentu – poslanec Sejmu

 Výbor pre národnú obranu
 podpredseda výboru (2006 – 2007)

 Výbor pre osobitné služby
 Výbor pre rokovací poriadok, záležitosti poslancov a imunity

Obdobie zamestnania
Inštitúcia

Funkcia

2002 – 2005
centrála strany Právo a spravodlivosť
 kancelária prezidenta
 výkonný úrad
expert

Obdobie zamestnania
Inštitúcia
Funkcia

1997 – 2002
vojenský útvar č. 2420
civilný zamestnanec
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Vzdelanie

Trvanie štúdia
Názov univerzity

Fakulta
Druh diplomu

Trvanie štúdia
Názov univerzity

Fakulta
Druh diplomu

2003 – 2004
Varšavská univerzita
postgraduálne štúdium v odbore národná bezpečnosť
postgraduálny diplom

1995 – 2003
Varšavská univerzita
Fakulta žurnalistiky a politológie 
magisterský titul v odbore politológia

Znalosť jazykov

angličtina

Prístup k utajovaným 
skutočnostiam

Koníčky a záujmy

 úroveň jazykovej spôsobilosti – dobrá

Prístup k skutočnostiam s najvyšším stupňom utajenia a so stupňom 
utajenia „EU SECRET“ a „NATO SECRET“

streľba, kanoistika, jachting
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PRÍLOHA 2: ODPOVEDE MAREKA OPIOLU NA DOTAZNÍK

Dotazník v súvislosti s čiastočnou obmenou členov Dvora audítorov

        Písomná odpoveď na dotazník pána Mareka Opiolu

Vykonávanie úloh: ponaučenia a budúce záväzky

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

Počas 9 mesiacov môjho mandátu na Európskom dvore audítorov som mohol potvrdiť, 
že Európsky dvor audítorov ako inštitúcia zodpovedná za nezávislý externý audit je 
skutočne profesionálnou a dobre fungujúcou organizáciou, v ktorej som mal možnosť 
stretnúť sa s mnohými vysokokvalifikovanými a oddanými členmi a zamestnancami. 
V tejto súvislosti som sa preto sám snažil prispieť k práci dvora. Myslím si, že to, že 
som sa rýchlo zoznámil s prácou a špecifikami dvora, je najväčší úspech, ktorý som 
počas svojho krátkeho funkčného obdobia dosiahol. Za svoj druhý najväčší úspech 
považujem pôsobenie vo funkcii ambasádora pre zdravotné postihnutia, v rámci ktorej 
som pracoval na vytvorení skutočne inkluzívneho prostredia. V novej politike a akčnom 
pláne EDA v oblasti rozmanitosti a začlenenia sa stanovuje, že členovia EDA budú 
ambasádormi pre rozmanitosť a začlenenie tým, že sa zapoja do rôznych aktivít v tejto 
oblasti. Som poctený, že bola schválená moja iniciatíva týkajúca sa sponzorstva akcií 
zameraných na zvyšovanie povedomia o zdravotnom postihnutí. V tejto chvíli spolu so 
zamestnancami dvora pripravujem podujatie s názvom Týždeň povedomia 
o zdravotnom postihnutí, ktoré sa bude konať od 29. novembra do 3. decembra 2021. 

Vzhľadom na to, že som členom EDA pomerne krátko, stretol som sa len s niekoľkými 
výzvami a nie s prekážkami. Tou najväčšou bolo prevzatie mojich povinností počas 
krízy spôsobenej pandémiou, keď bola telepráca povinná. Hoci mi dostupné nástroje 
umožnili vykonávať povinnosti bez prerušenia, mám pocit, že práca na mieste by 
vytvorila lepšie podmienky na výmenu názorov a diskusiu o zložitých otázkach 
s ostatnými členmi dvora. 

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

Počas svojho mandátu som mal možnosť zúročiť skúsenosti, ktoré som nadobudol 
počas pôsobenia vo funkcii podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Poľska, ale 
takisto som nadobudol skúsenosti a znalosti o práci EDA a o rámci zodpovednosti, 
v rámci ktorého funguje. V pomerne krátkom čase som bol schopný vykonávať 
a dohliadať so svojím tímom na audítorskú prácu pri príprave kapitoly 9 
o administratíve výročnej správy EDA za rok 2020. Prevzal som množstvo nových úloh 
a pripravil plány úloh pre dve kapitoly výročnej správy za rok 2021 – o administratíve 
a príjmoch, ako aj pre audit výkonnosti fungovania inštitúcií EÚ počas pandémie 
COVID-19. Bol som takisto spravodajcom pre stanovisko Dvora audítorov k návrhom 
zmien postupu sprístupňovania vlastných zdrojov. V súčasnosti sa púšťam do úlohy 
digitalizácie správy fondov EÚ, v rámci ktorej sa snažíme preskúmať, ako EÚ využíva 



PE700.502v02-00 8/15 RR\1246848SK.docx

SK

údaje a technológie na riadenie a kontrolu svojich výdavkov. Zaviazal som sa prispievať 
k zlepšovaniu produktov Dvora audítorov s prihliadnutím na potreby našich hlavných 
zainteresovaných strán, najmä Európskeho parlamentu, a zároveň poskytovať relevantné 
a včasné osobitné správy. 

3. Akú pridanú hodnotu pre EDA 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?

Bude mi cťou slúžiť Dvoru audítorov druhé funkčné obdobie ako člen a pomôcť 
priblížiť túto inštitúciu občanom. Doterajšie skúsenosti by som rád využil na ďalšie 
zlepšovanie audítorskej práce a poskytovanie užitočných výsledkov auditu všetkým 
zainteresovaným stranám, a to najmä v oblastiach, ktorých sa týkajú kapitoly výročnej 
správy a vo výkonnostných úlohách, za ktoré som zodpovedný. Bez ohľadu na úlohy, 
ktoré mi budú v budúcnosti zverené, sa budem snažiť, aby všetky správy boli čoraz 
užitočnejšie a zodpovedali potrebám tvorcov politík, čím prispejem k efektívnejšiemu 
využívaniu rozpočtu a pomôžem posilniť správny rámec transparentnosti 
a zodpovednosti EÚ. 

Počas svojho prvého mandátu som sa podieľal na prezentácii práce Dvora audítorov 
a úlohy EÚ v Poľsku. V tejto činnosti mienim pokračovať a rozširovať ju počas svojho 
ďalšieho mandátu. Na jednej strane ma motivuje pozitívna pracovná atmosféra medzi 
členmi Dvora audítorov a odhodlanie jeho zamestnancov a na druhej strane záujem 
o dosah našej práce. Mám v úmysle pokračovať v práci na zlepšovaní spôsobu, akým 
komunikujeme s Európskym parlamentom, Radou a všetkými, ktorých sa týkajú 
výsledky našich auditov.

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? 

Úlohou člena Dvora audítorov je dohliadať na proces auditu a poskytovať mu 
nepretržitú podporu. Domnievam sa, že nepretržitá výmena informácií s tímom 
a starostlivé plánovanie auditu prispieva k zabezpečeniu dobrého základu auditu 
a predchádzaniu narušeniam. Prostredníctvom úzkej spolupráce s audítorským tímom je 
možné rozumným spôsobom prispôsobiť audit prípadným zmenám okolností, alebo ak 
to nie je možné, audit v extrémnych prípadoch zrušiť. To si, samozrejme, vyžaduje 
upozorniť na túto záležitosť komoru alebo v niektorých prípadoch aj dvor. Zatiaľ som 
nezažil situáciu, v ktorej by som nemohol dokončiť audítorskú úlohu. Všetky audítorské 
úlohy, na ktoré som dohliadal, boli dokončené alebo postupujú podľa stanoveného 
harmonogramu, pričom ciele sa dosahujú podľa plánu v každej fáze. 

Skúsenosti z obdobia pandémie ukazujú, že externé faktory, ktoré audítorský tím 
nemôže ovplyvniť, môžu výrazne ovplyvniť realizáciu auditu. Každá takáto situácia si 
vyžaduje inovatívne riešenia, prispôsobenie programu auditu a jeho vykonávania. 
Myslím si, že Dvor audítorov v tomto ťažkom období preukázal flexibilitu a schopnosť 
pokračovať vo svojej práci a plniť svoj mandát.

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

Vo všeobecnosti je povinnosťou predsedu koordinovať prácu komory tak, aby bola 
zabezpečená účinná a efektívna činnosť a kvalita prijímaných správ. Je potrebné mať 
stratégiu, byť nestranný a dobre poznať príslušné postupy a dokumenty. Zároveň 
nesmieme stratiť zo zreteľa celkový obraz problémov, ktoré treba riešiť. Ak by som bol 
poverený úlohou predsedu komory, sústredil by som sa na zabezpečenie hladkého 
fungovania komory s cieľom vypracovávať kvalitné správy. To zahŕňa včasnú prípravu 
dokumentov na prerokovanie a prijatie členmi.

Z hľadiska priorít práce komory by som kládol väčší dôraz na širšie využívanie 
moderných IT nástrojov na digitalizáciu procesu auditu, ako aj zaradenie tejto témy do 
našej agendy auditu. Digitalizácia podávania správ a monitorovania dát je podľa mňa 
jedným z kľúčových prvkov na zabezpečenie riadneho dohľadu nad správnym 
využívaním fondov EÚ v rámci NextGenerationEU a Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti v nasledujúcich rokoch. 

Takisto by som uprednostnil témy súvisiace s NextGenerationEU. Je to inovatívny 
nástroj, ktorý nemá v nedávnej histórii Európskej únie obdobu. Jeho implementácia je 
veľkou výzvou pre celú Európsku úniu. EDA ako nezávislý audítorský orgán má 
zohrávať zásadnú úlohu pri zabezpečovaní zodpovednosti pri využívaní finančných 
prostriedkov počas celého implementačného cyklu.     

6. Ak by ste boli zodpovedný za výber audítorských úloh v súvislosti s prípravou ročného 
pracovného programu EDA, 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 EDA? 

Vďaka štruktúrovanému postupu zhromažďovania návrhov na audit prostredníctvom 
Konferencie predsedov výborov každý rok začleňujeme značnú časť návrhov 
predložených výbormi EP do nášho pracovného programu na nasledujúce roky. 
Rozhodnutia o zahrnutí návrhov Parlamentu sa prijímajú na základe viacerých kritérií 
vrátane uskutočniteľnosti auditu. Členovia, samozrejme, majú v tomto procese určitú 
mieru vlastného uváženia a individuálneho úsudku, čo nám umožňuje zvážiť širokú 
škálu návrhov na audit zo strany EP a výboru CONT, a pokiaľ je to možné, začleniť ich 
do nášho plánovania.

V prípade, že politická priorita nezodpovedá hodnoteniu rizika činností Európskej únie 
Európskym dvorom audítorov, a ak by to malo vplyv na výber audítorských úloh pre 
ročný pracovný program EDA, oboznámil by som sa s argumentmi zúčastnených strán 
a analyzoval ich z hľadiska ich relevantnosti a užitočnosti témy pre Európsku úniu a jej 
občanov.

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?
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Audity Dvora audítorov sa vykonávajú v súlade s medzinárodnými audítorskými 
štandardmi a ich včasnosť je veľmi dôležitá. Myslím si, že pri plánovaní auditov by sa 
mal brať do úvahy aj legislatívny postup Európskej únie. Dvor audítorov už má 
zavedené spoľahlivé postupy na zabezpečenie spoľahlivosti údajov, ako je vnútorná 
kontrola kvality údajov v kombinácii s potvrdením zistení u kontrolovaných subjektov 
prostredníctvom námietkového konania. Musíme však ďalej rozvíjať naše pozorovacie 
databázy a zlepšiť digitalizovanú platformu na internú výmenu výsledkov auditu.

– Ako by ste zlepšili kvalitu a vhodnosť odporúčaní?

Pokiaľ ide o odporúčania, domnievam sa, že by mali byť presné, dosiahnuteľné 
a zrozumiteľné pre kontrolované subjekty, pričom by sa v nich mal jasne špecifikovať 
adresát a termín vykonania. Pri formulovaní odporúčaní by sme mali dbať aj na ich 
nákladovú efektívnosť a na obmedzenie zbytočných byrokratických prekážok. Takisto 
si myslím, že odporúčania by mali byť relevantné. Je preto nanajvýš dôležité 
uprednostniť tie odporúčania, od ktorých sa očakáva, že prinesú najväčšiu pridanú 
hodnotu. Zvýšil by sa tým ich vplyv a Dvoru audítorov by to umožnilo vykonávať 
zmysluplnejšie a hĺbkovejšie následné opatrenia prijaté kontrolovanými subjektmi na 
riešenie nahlásených nedostatkov.

Dvor audítorov má postupy na potvrdenie našich odporúčaní. Formulácii odporúčaní 
predchádza diskusia o zisteniach v rámci audítorského tímu a s kontrolovanými 
subjektmi. To uľahčuje lepšie vzájomné porozumenie a pomáha zlepšovať odporúčania, 
aj keď to neznamená, že v každom prípade sa dosiahne dohoda. Takýto dialóg je však 
dôležitý, pretože akceptovanie odporúčaní kontrolovanými subjektmi zvyšuje šance, že 
sa prijmú primerané opatrenia na nápravu zistených nedostatkov.

8. Cieľom reformy EDA 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?

Dvor audítorov vymedzil úlohu manažérov auditu, hlavných manažérov, riaditeľov a, 
samozrejme, príslušného člena Dvora audítorov a jeho kabinetu. Podľa mojich 
skúseností môže člen zohrávať aktívnu úlohu počas celého procesu auditu, pričom 
konkrétnu audítorskú prácu prenecháva tým, ktorí sú na to najlepšie pripravení – 
audítorským tímom. Osobne sa považujem za tímového hráča, ktorý vie počúvať, 
a neviem si predstaviť funkciu člena EDA bez úzkej spolupráce s audítorským tímom. 
Rešpektujem autonómiu pri prideľovaní úloh a zároveň za absolútnu prioritu považujem 
výmenu informácií medzi všetkými zainteresovanými a maximálnu interakciu 
s audítorským tímom.

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

Svoj spôsob spolupráce s audítorskými tímami považujem za vhodný. Je založený na 
úzkom kontakte s audítorskými tímami a pravidelných diskusiách o postupe práce. 
Rešpektujem nezávislosť zamestnancov a prenechávam audítorskú prácu tým, ktorí sú 
najlepšie kvalifikovaní na jej výkon. Umožňuje udržiavať primeranú úroveň motivácie 
a produktivity.
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9. Aké zmeny by ste navrhli v záujme ďalšieho zlepšenia fungovania Európskeho dvora 
audítorov, jeho modernizácie, plánovania a činnosti (cyklus auditov)? Mohli by ste 
uviesť, po vašom prvom mandáte, pozitívny a negatívny aspekt činnosti EDA?

Dvor audítorov považujem za dobre fungujúcu kontrolnú inštitúciu, hoci existujú 
oblasti, v ktorých by bolo možné dosiahnuť ďalšie zlepšenia. 

Keď uvažujeme o pozitívnom aspekte fungovania EDA, treba mať na pamäti 
mimoriadny charakter posledných mesiacov pandémie. Všetky inštitúcie vrátane EDA 
museli zo dňa na deň zmeniť spôsob svojho fungovania a rýchlo zaviesť potrebné 
opatrenia na zabezpečenie kontinuity činností a plnenia svojich mandátov. Zavedené IT 
systémy a obrovské nasadenie zamestnancov umožnili okamžite prejsť na prácu na 
diaľku. Skúsenosti získané za posledný rok nepochybne zmenia spôsob práce audítorov 
a kontrolných inštitúcií. EDA sa teraz snaží lepšie využívať IT systémy na digitalizáciu 
procesu auditu. Toto úsilie môže pomôcť zlepšiť procesy auditu a znížiť byrokratickú 
záťaž kontrolovaných subjektov. V rámci audítorskej práce, za ktorú zodpovedám 
v súvislosti s dvomi kapitolami výročnej správy – kapitolou 3 Príjmy a kapitolou 9 
Administratíva –, spolupracujem s audítorskými tímami na riešeniach digitalizácie 
procesu auditu a zlepšenia prístupu k výsledkom auditu.

Počas môjho prvého mandátu ma potešilo, že Dvor audítorov sa ako kolegiálny orgán 
dokázal intenzívne a vytrvalo zaoberať zložitými otázkami a dosiahnuť konsenzus aj 
v zložitých prípadoch. V súčasnosti vyvíjame audítorský prístup pre NextGenerationEU 
a Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. Na jednej strane si inovatívnosť 
implementovaných nástrojov vyžaduje vyvinúť úplne nový prístup, na druhej strane 
dôležité prvky implementačného systému nie sú plne vymedzené Komisiou a vyvíjajú 
sa súbežne s procesom implementácie. 

Pokiaľ ide o plánovanie práce, je nevyhnutné silné prepojenie medzi stratégiou EDA 
a pracovným programom. Domnievam sa, že proces plánovania EDA by sa mohol ďalej 
zlepšiť posilnením jeho viacročnej povahy. Myslím si, že pri výbere toho, ktoré 
audítorské úlohy by sa mali vykonať, by sme sa nemali pozerať len na relevantnosť tém 
auditu, ale aj na ich načasovanie a postupnosť, aby sme zabezpečili, že audity budú 
môcť na seba nadväzovať. Výber úloh na základe strategických úvah a zohľadnenie ich 
komplementárnosti by viedli k maximalizácii vplyvu práce EDA a priniesli by pridanú 
hodnotu.

Určitý priestor na zlepšenie vidím pri využívaní výsledkov auditov vykonaných 
vnútroštátnymi orgánmi (parlamentmi, vládami, správnymi a vnútroštátnymi 
kontrolnými orgánmi). Takisto vidím potrebu posilniť komunikačné úsilie v členských 
štátoch o poslaní a úlohách EDA, ako aj o výsledkoch jeho práce. EDA zohráva 
dôležitú úlohu pri zabezpečovaní toho, aby opatrenia EÚ boli transparentné a aby bola 
EÚ zodpovedná, čím prispieva k dôvere občanov v EÚ. Tu vidím svoju úlohu ako člen 
EDA. Počas svojho pomerne krátkeho prvého funkčného obdobia som zorganizoval 
množstvo stretnutí s vnútroštátnymi orgánmi v Poľsku (t. j. s poľským prezidentom, 
ministrom pre európske záležitosti, predsedami a výbormi Sejmu a Senátu), aby som 
predstavil prácu EDA. Takéto činnosti poskytujú príležitosť lepšie sa dostať k Rade. 
V druhom funkčnom období mienim tieto aktivity zintenzívniť a zájsť ešte ďalej, a to aj 
na miestnej a občianskej úrovni.
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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?

Spoluprácu medzi Dvorom audítorov a Európskym parlamentom považujem za veľmi 
dobrú. Vďaka optimalizácii plánovania pracovného programu je Dvor audítorov lepšie 
vybavený na to, aby včas vyhotovoval príslušné správy, a postup predkladania 
osobitných správ zabezpečuje, že sa s nimi môže Výbor pre kontrolu rozpočtu čo 
najskôr oboznámiť. Už som mal tú česť dvakrát predložiť výboru kapitolu 9 výročnej 
správy, pre ktorú som spravodajcom. Budúci rok predložím osobitnú správu o odolnosti 
inštitúcií a orgánov EÚ voči pandémii a dve kapitoly výročnej správy, t. j. príjmy 
a administratíva EÚ.                 Rád by som využil svoj druhý mandát na zintenzívnenie 
tohto dialógu. Veľmi podporujem postup hľadania inšpirácie pre pracovný program 
EDA v EP. Mali by sme takisto zabezpečiť, aby sme naše produkty zverejňovali vtedy, 
keď sú najužitočnejšie, napríklad počas rozpravy o nových legislatívnych návrhoch. 
Mali by sme ďalej preskúmať možnosť zintenzívniť dialóg s osobitnými výbormi EP. 
Myslím si, že spoločné konferencie alebo tematické skupiny s odbornými organizáciami 
a odbornými obcami (napr. s výskumnou službou Európskeho parlamentu – EPRS) by 
takisto mohli poskytnúť dobrú príležitosť na výmenu odborných znalostí 
o implementácii a účinnosti práva a politík EÚ a na posilnenie spolupráce.

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

Vzťah medzi Dvorom audítorov a národnými audítorskými inštitúciami je podľa môjho 
názoru dobrý. Cítim sa poctený, že som mal možnosť pracovať v obidvoch inštitúciách. 
Myslím si, že je dôležité pokračovať v spolupráci s ostatnými audítorskými 
a kontrolnými orgánmi. Vítam výmenu skúseností vrátane výmeny s poľským 
Najvyšším kontrolným úradom, nielen na najvyššej úrovni, ale predovšetkým na 
operatívnej úrovni medzi audítormi. V budúcnosti si predstavujem organizovanie 
špecializovaných workshopov o sektorových otázkach a o samotnom procese auditu za 
účasti riaditeľov a vedúcich úloh EDA. Takisto by som chcel odborníkom navrhnúť 
vytvorenie spoločnej databázy venovanej výsledkom auditu, začínajúc Mechanizmom 
na podporu obnovy a odolnosti. Takéto riešenie by ponúkalo možnosť prenosu 
poznatkov o výsledkoch auditu a odporúčaniach v súvislosti s návrhom 
a implementáciou tohto nástroja.

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

Myslím si, že by sme sa mali snažiť o kratší postup udelenia absolutória. Jeho súčasné 
načasovanie však do značnej miery vyplýva z ustanovení právnych predpisov 
a načasovania, keď Komisia a iné inštitúcie sprístupňujú údaje Dvoru audítorov. 
Myslím si, že nadchádzajúce diskusie o revízii nariadenia o rozpočtových pravidlách by 
mohli byť príležitosťou zamyslieť sa nad tým, ako by bolo možné dosiahnuť skrátenie 
postupu udelenia absolutória. 
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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 EDA? 

Som presvedčený, že transparentnosť a etické správanie je nevyhnutným predpokladom 
dôvery verejnosti. Svoju úlohu podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu som 
vykonával a v súčasnosti vykonávam funkciu člena Dvora audítorov s maximálnou 
starostlivosťou a nestrannosťou. Moja nezávislosť nebola nikdy spochybnená a vždy 
bola vnímaná ako nestranná, nezávislá a poskytujúca etické služby občanom EÚ. Pri 
výkone svojich povinností som nestranný, čestný a zodpovedný a dodržiavam zásady 
angažovanosti v práci, kolegiality a dôvernosti. Nevykonávam žiadne ďalšie činnosti 
a ubezpečujem vás, že v nasledujúcom mandáte sa to nezmení.

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

Vždy, keď sa zistia závažné nezrovnalosti, podvody alebo korupcia, pri hodnotení 
zistení použijem svoj čestný úsudok a objektivitu bez ohľadu na dotknutý členský štát. 
V prípade podozrenia z podvodu by som preto okamžite a rázne zakročil, aby bola 
záležitosť postúpená úradu OLAF a/alebo Európskej prokuratúre v súlade s pravidlami 
stanovenými EDA. Nemôže existovať žiadne preferenčné zaobchádzanie vo vzťahu ku 
krajine, ani k osobe. Takáto situácia nenastala v prípade osôb z môjho členského štátu 
pôvodu počas auditov, na ktoré som dohliadal počas svojho súčasného funkčného 
obdobia.

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

V prípade skutočného alebo potenciálneho konfliktu záujmov by som v tomto smere 
dodržiaval pravidlá Dvora audítorov. V súlade so zákonnou povinnosťou, ktorú mám, 
by som informoval predsedu Dvora audítorov a etický výbor. Oznámil by som konflikt 
záujmov pre danú audítorskú úlohu a zdržal by som sa účasti na audítorskej činnosti. 
Domnievam sa, že v takýchto prípadoch je potrebná bezpodmienečná vôľa konať rýchlo 
a vhodne na ochranu integrity EDA a jeho produktov.

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

Nie som a nikdy som nebol zapojený do žiadneho právneho konania. Nie som si 
vedomý ani žiadneho prebiehajúceho konania, ktorého by som bol účastníkom.

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? 

Zaviazal som sa k úplnej transparentnosti činností Dvora audítorov a k posilneniu 
dobrých vzťahov s Parlamentom a najmä s Výborom pre kontrolu rozpočtu. Dvor 
audítorov uprednostňuje návrhy na audit a žiadosti o audit Konferencie predsedov 
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výborov, ako aj iné iniciatívy EP. Postup predkladania našich správ parlamentným 
výborom je podľa mňa dobrým príkladom tejto konštruktívnej spolupráce.

Ďalšie otázky

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

Myslím si, že vzťah medzi EDA a EP je mimoriadne dôležitý a že je založený na 
vzájomnom rešpekte a schopnosti vypočuť si názory a argumenty toho druhého. Verím, 
že preukázaním svojich odborných zručností presvedčím Európsky parlament, že 
spĺňam požiadavky na vymenovanie. Ak by mi však Európsky parlament dostatočne 
nedôveroval a v prípade negatívneho stanoviska k môjmu vymenovaniu požiadam 
príslušný vnútroštátny orgán, ktorý ma nominoval, aby zvážil ďalší postup vrátane 
môjho nahradenia iným kandidátom.

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?

Od prvého dňa plním svoju úlohu v EDA so zameraním na transparentnosť 
a spoluprácu. Svoje povinnosti mienim naďalej plniť tvrdou prácou a odhodlaním.

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

Moja rodina a ja sme sa natrvalo presťahovali do Luxemburgu a v dôsledku toho som 
každý deň pracoval zo svojej kancelárie vo Dvore audítorov, pokiaľ to bolo možné 
v rámci vnútorných pravidiel a obmedzení súvisiacich s pandémiou. Do dnešného dňa 
som nevynechal ani jedno zasadnutie komory ani Dvora audítorov.
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