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NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu na vymenovanie Hannua Takkulu za člena Dvora audítorov 

(C8-0330/2017 – 2017/0814(NLE)) 

(Konzultácia) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na článok 286 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únii, v súlade s ktorým 

Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0330/2017), 

– so zreteľom na článok 121 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0000/2017), 

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

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

únie;  

B. keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu si na svojej schôdzi 19. októbra 2017 vypočul 

kandidáta Rady na člena Dvora audítorov; 

1. súhlasí/nesúhlasí s návrhom Rady vymenovať Hannua Takkulu 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 HANNUA TAKKULU 

Vzdelanie 
 

Doktorát z pedagogiky 2016 (Laponská univerzita) 

Magisterský titul z pedagogiky 1993 (Laponská univerzita) 

Kurz národnej obrany 1997 

Školenie v oblasti riadenia v hospodárskej politike 1997 

  

Profesionálna kariéra 

 

Poslanec Európskeho parlamentu 2004 – 2014, 2015 – 

Poslanec fínskeho parlamentu 1995 – 2004 

Učiteľ na základnej škole Anetjärvi, Posio 1992 – 1995 

Hlavný redaktor miestneho rozhlasového kanála Radio Roy, Rovaniemi 1990 – 1992 

Novinár v oblasti kultúry na voľnej nohe 1987 – 1990 

Účtovník, Nopan rakennusliike Oy 1985 – 1986 

Člen zboru opery v Tampere 1984 – 1986 

Krupiér, Raha-automaattihyhdistys, RAY 1982 – 1983 

Poslíček, Seuturakennus Oy a Oulun Rakennus 1979 – 1981 

 

Vyznamenania a ocenenia 

 

Rytier prvej triedy Rádu fínskeho leva – FL K I 2003 

 

Aktivity 
 

Strana Fínsky stred, podpredseda 2002 – 2003 

Fínske volejbalové združenie, podpredseda 2015 – 2016 

Teosto ry, odborný člen predstavenstva 2014 – 2016 

Fínsko-izraelské obchodné združenie, účtovník 2009 – 2015 

Združenie pre psoriázu, Fínsko, predseda 2004 – 2011 

Štátna rada pre šport, Fínsko, člen 2002 – 2007 

Organizačný výbor majstrovstiev sveta v atletike 2005, člen 2003 – 2005 

Predstavenstvo nadácie fínskej národnej opery, člen 1999 – 2004 

Volejbalový klub Napapiirin Palloketut, predseda 2000 – 2007 

Laponské združenie klubov mládeže, predseda 1997 – 2002 

Festival Jutajaiset vo Fínsku, predseda 1997 – 2002 

Okres Rovaniemi, člen obecného zastupiteľstva 2000 – 2004 

Lyžiarsky klub Ounasvaara, výbor pre PR 1990 – 1992 

Posion Pyrintö, tréner juniorov, výbor pre PR 1992 – 1996 

Fínske združenie študentov učiteľstva SOOL ry., predseda 1990 

 

Jazykové znalosti 
 

Fínčina (materinský jazyk), angličtina (plynule, pracovný jazyk), švédsky (stredne pokročilý, 

osvedčenie o jazykových znalostiach z roku 1992) 
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Funkcie vo fínskom národnom parlamente 
 

Predchádzajúce členstvá a funkcie vo fínskom národnom parlamente: 

Štátny audítor 1.1.2004 – 8.9.2004 

Fínska delegácia v Parlamentnom zhromaždení OBSE 2.4.2003 – 20.7.2004 

Fínska delegácia v Rade Európy 2.4.2003 – 20.7.2004 

Konvent o budúcnosti Európy, člen 1.6.2003 – 31.12.2003 

Audítor fínskeho parlamentu 11.2.1997 – 31.12.1999 

Delegácia v národnom dôchodkovom fonde, člen 16.6.1997 – 1.4.2003 

Fínska delegácia v Severskej rade 11.2.2000 – 18.3.2003 

Volebné kolégium 31.3.1995 – 23.3.1999 

Veľký výbor 29.4.2003 – 20.7.2004, (podpredseda) 30.4.2003 – 20.7.2004 

Výbor pre obranu (náhradník) 2.4.2003 – 20.7.2004 

Výbor pre zahraničné veci 7.4.1999 – 20.7.2004 

Výbor pre budúcnosť (náhradník) 27.2.1996 – 23.3.1999 

Výbor pre životné prostredie 5.4.1995 – 18.3.2003 

Výbor pre vzdelávanie a kultúru 5.4.1995 – 23.3.1999, (náhradník) 7.4.1999 – 18.3.2003 

 

Činnosť v Európskom parlamente 
 

Politické skupiny 

27.4.2015 –      : Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu  

14.7.2009 – 30.6.2014: Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 

20.7.2004 – 13.7.2009: Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu 

 

Podpredseda 

1.2.2007 – 13.7.2009: Výbor pre kultúru a vzdelávanie 

 

Člen 

 

1.2.2017   : Výbor pre kontrolu rozpočtu 

29.4.2015 –  : Výbor pre medzinárodný obchod  

29.4.2015 –  : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými  

29.4.2015 –  : riadiaca skupina parlamentnej konferencie o WTO 

13.2.2012 – 30.6.2014: Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom 

19.1.2012 – 30.6.2014: Výbor pre kultúru a vzdelávanie 

16.9.2009 – 30.6.2014: Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie  

16.9.2009 – 30.6.2014: Delegácia pre vzťahy s Izraelom 

16.7.2009 – 18.1.2012: Výbor pre kultúru a vzdelávanie 

14.3.2007 – 13.7.2009: Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom 

31.1.2007 – 31.1.2007: Výbor pre kultúru a vzdelávanie 

15.1.2007 – 30.1.2007: Výbor pre kultúru a vzdelávanie  

15.9.2004 – 13.3.2007: Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom 

21.7.2004 – 14.1.2007: Výbor pre kultúru a vzdelávanie 

 

Náhradník 

2.9.2015 –  : Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom 

1.9.2015 –  : Delegácia pre vzťahy s Bieloruskom 

1.9.2015 –  : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení EURONEST 
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29.4.2015 –  : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

29.4.2015 –  : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko 

29.4.2015 –  : Výbor pre regionálny rozvoj 

1.9.2015 – 6.2.2017 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie 

19.1.2012 – 30.6.2014: Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 

16.9.2009 – 12.2.2012: Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom 

16.7.2009 – 18.1.2012: Výbor pre priemysel, výskum a energetiku  

14.3.2007 – 13.7.2009: Delegácia pre vzťahy s Izraelom 

31.1.2007 – 13.7.2009: Výbor pre medzinárodný obchod 

31.1.2007 – 13.7.2009: Podvýbor pre ľudské práva  

15.1.2007 – 30.1.2007: Výbor pre dopravu a cestovný ruch 

15.9.2004 – 13.3.2007: Delegácia pre vzťahy s Izraelom 

15.9.2004 – 13.7.2009: Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ 

Výbor pre dopravu a cestovný ruch 

30.7.2004 – 2.9.2004 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

22.7.2004 – 29.7.2004: Výbor pre dopravu a cestovný ruch 

 

Medziskupiny 

27.4.2015 –   medziskupina pre šport 

20.9.2004 – 30.6.2014 medziskupina pre šport 

20.9.2004 – 30.6.2014 medziskupina pre priateľov hudby 

 

Publikácie: 

Knihy: Tulevaisuuden Puolesta, Sydänääniä Euroopasta (2014); Quo vadis, Europe? (2009); 

Mistä löytyisi rohkeus? (2007); Aamussa tuoksuu voitto-runosarja (zbierka poézie, 1985) 

 

Články: Autor článkov, 1995 – 2004, napr. pre periodiká Kaleva, Itä-Häme, Suomenmaa, 

Koillissanomat, Karjalainen, Forum24, Sanansaattaja 

 

Nahrávky: LP: Karavaani (1987); CD: Matkan varrelta… (2013) 

  

Koníčky a záujmy 
Šport, hudba a organizačná činnosť 
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PRÍLOHA 2: ODPOVEDE HANNUA TAKKULU NA DOTAZNÍK 

Odborná prax 

1. Odborná prax v oblasti verejných financií. Uveďte svoje odborné skúsenosti v oblasti 

verejných financií, či už ide o plánovanie rozpočtu, jeho plnenie alebo rozpočtové 

hospodárenie, prípadne kontrolu rozpočtu či audit.  

Zastával som niekoľko rozličných pozícií v oblasti verejnej správy a bol som zodpovedný 

okrem iného za rozpočtové plánovanie, plnenie rozpočtu, kontrolu rozpočtu a audit. Moje 

odborné skúsenosti v oblasti verejných financií boli ďalej posilnené mojou prácou ako 

člena obecného zastupiteľstva a viac ako dvadsaťročnými skúsenosťami s prácou 

v parlamente, najprv vo fínskom parlamente a potom v Európskom parlamente. Na 

základe týchto skúseností sa odhadovanie efektívnosti finančných aktivít stalo pre mňa 

prirodzeným prístupom vo všetkých odborných súvislostiach. 

V roku 1997 ma fínsky parlament vymenoval za delegáta pre inštitúciu sociálneho 

poistenia vo Fínsku. Inštitúcia sociálneho poistenia vo Fínsku je nezávislý verejnoprávny 

subjekt a na jeho správu a činnosťou dohliadajú delegáti vymenovaní parlamentom. 

Mojou úlohou ako delegáta bolo monitorovať kvalitu a dostupnosť služieb inštitúcie 

sociálneho poistenia. Delegácia preverila ročnú účtovnú závierku inštitúcie a odôvodnenia 

k nej a prijala rozhodnutie o udelení absolutória vláde s výhradou potrebného právneho 

základu. Každý rok sme o činnosti informovali parlament. Povinnosti delegáta som 

vykonával celkovo sedem rokov, čo mi umožnilo dôkladne sa oboznámiť s rozpočtovým 

hospodárením, kontrolou rozpočtu a auditom vo verejných financiách. 

Dva roky som pracoval ako audítor pre fínsky parlament. Audítori sú zodpovední 

za kontrolu účtov a správu parlamentu a jeho orgánov. Do rozsahu pôsobnosti týchto 

kompetencií patrili tieto orgány parlamentu: parlamentný úrad, úrad parlamentného 

ombudsmana, národný kontrolný úrad Fínska a výskumný ústav pre medzinárodné vzťahy 

a záležitosti EÚ (fínsky inštitút pre medzinárodné záležitosti). 

Pracoval som aj vo funkcii štátneho audítora. Medzi moje povinnosti patrilo 

monitorovanie zákonnosti a primeranosti rozpočtového hospodárenia a dodržiavanie 

rozpočtu. Štátni audítori by sa pri svojej práci v oblasti dohľadu mali sústrediť na 

všeobecný stav a riadenie verejných financií, ako aj na témy, s ktorými by sa mal 

primerane oboznámiť parlament.  

Ako štátny audítor som vykonával dohľad prostredníctvom návštev a auditu rôznych 

orgánov. Takisto som mohol rozhodovať, ktoré organizácie sa budú skúmať. Inicioval 

som napríklad štúdiu o vplyve polytechnických škôl na regionálne hospodárstvo, ktorej 

zistenia posilnili pochopenie významu investícií do vzdelávania pre regionálny rozvoj zo 

strany regionálnych rozhodovacích orgánov. 

V Európskom parlamente som pracoval vo Výbore pre kontrolu rozpočtu, ktorý dohliada 

na využívanie rozpočtových zdrojov Únie. Ako člen tohto výboru som okrem iného 

pôsobil ako spravodajca Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI). Moje 

členstvo vo Výbore pre kontrolu rozpočtu bolo výhodou pre preskúmanie rozpočtového 

hospodárenia Únie. V dôsledku kompetencií, ktoré mi vo výbore boli uložené, som sa 
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mohol viac oboznámiť s činnosťami a financiami rôznych programov a inštitúcií v rámci 

EÚ. Vďaka práci člena tohto výboru som sa zdokonalil vo všeobecnom chápaní vzťahov 

medzi cieľmi, činnosťami a financiami Únie, ktoré som získal počas svojho funkčného 

obdobia v Európskom parlamente. 

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

Po väčšinu svojej kariéry som pracoval v politike. Politika pre mňa vždy znamenala 

riešenie otázok spoločného záujmu spolu s mojimi kolegami, takže každý úspech a 

výsledky sa dosiahli pomocou silných sietí, ako aj výmenou zručností a vedomostí. 

Označovať rozhodnutia ako úspechy jednotlivcov nevystihuje tento proces.  

Pracoval som vo verejnom aj v súkromnom sektore a boli mi zverené pozície 

v mimovládnych organizáciách. Každá fáza mojej kariéry obsahuje úspechy, ktoré boli 

v danom období významné. 

V prvých rokoch mojej kariéry sa asi môj najdôležitejší úspech dostavil, keď som 

pracoval pre miestny rozhlasový kanál v Rovaniemi. Zo spravodajcu pre aktuálne udalosti 

ma povýšili na hlavného redaktora a generálneho riaditeľa. Bol som vyzvaný, aby som 

zlepšil a reorganizoval činnosti rozhlasového kanála, ktorý mal finančné ťažkosti. Vďaka 

skúsenostiam s prácou účtovníka som mal profesionálne zručnosti potrebné na to, 

aby som pri tejto úlohe uspel. Pomerne rýchlo som dosiahol a prekročil finančné ciele 

stanovené predstavenstvom. Bol to jeden z prvých náznakov, že dokážem pracovať 

efektívne v oblasti finančného hospodárenia. Môj úspech pri tejto úlohe a vynikajúca 

spätná väzba, ktorú som dostal od predstavenstva, patrí medzi najdôležitejšie úspechy 

v mojej kariére mimo politiky. 

Pokiaľ ide o míľniky v mojej politickej kariére, mohol by som spomenúť svoje povýšenie 

na funkciu podpredsedu strany Fínsky stred v roku 2002 a v dôsledku toho aj funkciu 

vyjednávača koalície v roku 2003. Počas zostavovania koalície som bol zodpovedný 

za celý administratívny sektor ministerstva školstva a kultúry. To zahŕňalo vypracovanie 

politických programov a rozpočtových rámcov na vládne obdobie rokov 2003 – 2007. Bol 

som zodpovedný za úspešné ukončenie procesu dokumentácie pre administratívny sektor 

ministerstva školstva a kultúry, ktorý bol jedným z faktorov, ktoré viedli parlament 

k schváleniu vládneho programu. Považujem to za jeden z najdôležitejších úspechov 

v mojej kariére. 

Ako člen Európskeho parlamentu som sa zapojil do mnohých procesov tvorby právnych 

predpisov, ktoré ovplyvňujú životy občanov. Svoju prácu spravodajcu pre program 

Európa pre občanov považujem za svoj najdôležitejší úspech ako poslanca Európskeho 

parlamentu. Moja správa sa týkala prvého programu Európa pre občanov. Práca v praxi, 

ktorá bola pre zástupcov Komisie a členských štátov nová, bola náročná, ale poskytla mi 

zadosťučinenie. Podľa môjho názoru pozitívne prijatie programu v členských štátoch a 

obrovské množstvo pozitívnych ohlasov od občanov dokazujú moju schopnosť riadiť 

rozličné oblasti a koordinovať spoluprácu medzi inštitúciami a záujmovými skupinami.  

Asi najlepšia spätná väzba, ktorú som kedy dostal na osobnej úrovni, bola od môjho 

bývalého študenta, ktorý mi povedal, že moje učenie pre neho znamenalo začiatok novej, 

jasnejšej budúcnosti. Bolo dojemné počuť, že učebné metódy a povzbudzovanie, ktoré 

som uplatňoval pri svojej práci, podnietili v živote môjho študenta niečo také významné. 



 

PR\1135771SK.docx 9/15 PE610.924v01-00 

 SK 

3. Aké odborné skúsenosti máte z medzinárodných multikultúrnych a viacjazyčných 

organizácií alebo inštitúcií, ktoré pôsobia mimo Vašej domovskej krajiny? 

Počas môjho vysokoškolského štúdia ma zvolili za predsedu Fínskeho združenia 

študentov učiteľstva, čo mi umožnilo získať prvý kontakt so severským a medzinárodným 

študentským hnutím. Neskôr, keď som pracoval na svojej doktorandskej dizertačnej práci 

o vzdelávaní učiteľov v Európe, som úzko spolupracoval so všetkými ministrami školstva 

členských štátov a s niekoľkými univerzitami.  

Ako poslanec fínskeho parlamentu som sa zúčastnil na medziparlamentnej spolupráci 

prostredníctvom Medziparlamentnej únie. Podieľal som sa aj na severskej spolupráci ako 

člen Severskej rady. Okrem toho som zastupoval Fínsko v Parlamentnom zhromaždení 

OBSE, ako aj v Rade Európy a v jej Výbore pre ľudské práva.  

Ako člen výboru Fínskeho parlamentu pre zahraničné veci som sa každoročne 

zúčastňoval ako člen fínskej delegácie na Valnom zhromaždení OSN a na schôdzach 

Arktickej rady a ako člen Veľkého výboru parlamentu na zasadnutiach COSAC. 

Ako poslanec Európskeho parlamentu som bol členom riadiaceho výboru parlamentnej 

konferencie o WTO. Ako člen Výboru Európskeho parlamentu pre medzinárodný obchod 

som zastával niekoľko spravodajských úloh a pozorne som sledoval obchodnú politiku 

Európskej únie a jej vykonávanie. Ako poslanec Európskeho parlamentu som sa aktívne 

podieľal na parlamentnej spolupráci s krajinami Stredozemia a Blízkeho východu a na 

činnostiach delegácií zaoberajúcich sa Novým Zélandom, Austráliou a Spojenými štátmi. 

Ako podpredseda Výboru pre kultúru a vzdelávanie som tiež predsedal výberovej komisii 

pre ocenenie Komisie Zlaté hviezdy. Ocenenia sú zamerané na zintenzívnenie 

medzikultúrneho dialógu. 

Podpora viacjazyčnosti a jazykov menšín je v Európskom parlamente mojím dlhodobým 

cieľom. Od roku 2008 organizujem v Parlamente týždeň jazykov v spolupráci 

s oddelením ESOL pre jazykové testy univerzity v Cambridge. V roku 2013 mi univerzita 

v Cambridge udelila cenu za výnimočný prínos ako uznanie mojej práce pri podpore 

viacjazyčnosti. 

Som presvedčený, že ako člen Dvora audítorov budem mať odborné znalosti na 

preskúmanie činností, ktoré sa odohrávajú v rôznych kultúrnych prostrediach, a budem 

chápať ich rôzne východiská a výzvy.  

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

ak sa na ne vzťahuje takýto postup? 

Vo všetkých pozíciách, na ktoré sa uplatňuje absolutórium, mi absolutórium bolo udelené. 

Moje najvýznamnejšie vedúce pozície boli podpredseda strany Fínsky stred, predseda 

fínskeho združenia pre psoriázu, predseda laponského združenia klubov mládeže a 

generálny riaditeľ miestneho rozhlasového kanála v Rovaniemi. 

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

Pred svojou parlamentnou činnosťou som bol na základe mojej odbornej kvalifikácie 

zvolený do rôznych funkcií. Bol som zvolený do fínskeho parlamentu a neskôr do 
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Európskeho parlamentu zo zoznamu kandidátov strany Fínsky stred na základe 

demokratického volebného procesu. 

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

profesionálnom živote podieľali? 

Počas celej svojej kariéry som sa zameriaval na posilnenie štruktúr aktívnej občianskej 

spoločnosti, aby každý mohol dostať príležitosť na vlastný rozvoj a rozvoj svojich 

profesionálnych zručností. Znamená to upevniť európske základné hodnoty, napríklad 

demokraciu, ľudské práva, slobodu presvedčenia a právny štát, a to tak, aby občania, ktorí 

sú v zraniteľnej situácii, tiež mohli mať bezpečnostné siete, ktoré potrebujú ako základ 

pre šťastný a bezpečný život.  

1. Reforma fínskych právnych predpisov v oblasti vzdelávania 

Jedným zo základných prvkov dobrého a vyváženého života občanov je bezplatný prístup 

k dobrému vzdelaniu. Ako člen výboru pre vzdelávanie a kultúru som v rokoch 1995 až 

1997 zohrával hlavnú úlohu pri reforme našich právnych predpisov v oblasti vzdelávania, 

čím sme pomohli vytvoriť pevný základ pre budúcnosť fínskej spoločnosti. Len o 

niekoľko rokov neskôr zlepšenia v oblasti vzdelávania, ktoré ponúkali fínske školy, viedli 

k lepším výsledkom v hodnotení zručností a vedomostí a k zvyšovaniu odbornosti našej 

spoločnosti. Práve vtedy sme položili základy pre úspech nášho školského systému v 

medzinárodných porovnávacích hodnoteniach, ako sú PISA a PIRLS.  

Významné bolo, že všetky politické skupiny podporili iniciatívu výboru. Reformy boli 

v tejto oblasti takisto dobre prijaté. Súvisiace rozhodnutie zohrávalo významnú úlohu 

pri otvorení novej medzinárodnej kapitoly v politikách Fínska v oblasti vzdelávania. 

Reforma našich zákonov v oblasti vzdelávania bola príkladom pre mnohé krajiny v Únii i 

mimo nej. Sprostredkovaním našich najlepších postupov toto rozhodnutie (uskutočnené 

na vnútroštátnej úrovni) slúžilo aj na podporu a rozvoj vzdelávania, učenia a zručností 

vo väčšom rozsahu. 

2. Konvent o budúcnosti Európy 

Ako poslanec fínskeho parlamentu som sa ako zástupca mojej politickej skupiny a Fínska 

ako takého zúčastnil na práci v Konvente o budúcnosti Európy. Dohovor bol platný 

v rokoch 2002 a 2003. Jeho cieľom bolo zjednodušiť štruktúry Únie a dosiahnuť, aby bola 

Únia otvorenejšia a demokratickejšia.  

Mal som pocit, že je mimoriadne dôležité pracovať v Konvente o budúcnosti Európy 

na príprave rozšírenia Európskej únie, ako aj na tom, ako formovať a plánovať štruktúry 

EÚ pri zohľadnení potrieb až 30 členských štátov. Považujem za dôležité, aby sa 

dohovorom okrem toho, že sa ním položil základ pre rozširovanie Únie smerom 

na východ, tiež potvrdila skutočnosť, že všetky európske krajiny ochotné vyznávať naše 

spoločné hodnoty a splniť podmienky členstva stanovené v kodanských kritériách sú 

vítané, aby vstúpili do Únie.  

Konvent o budúcnosti Európy predložil návrh ústavy, v ktorom sa vymedzuje nový základ 

pre Úniu, ktorý umožnil rozšírenie. Okrem toho boli zdôraznené spoločné základné 

hodnoty zakotvené v demokracii a posilnili sa zásady členstva. Ako člen Konventu som sa 
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podieľal na vypracovaní zásadného a ďalekosiahleho rozhodnutia, ktoré položilo základ 

pre jednotnejšiu a väčšiu Európu.  

Jednou z kľúčových zásad tohto rozšírenia bolo rovnaké zaobchádzanie so starými a 

novými členskými štátmi a ich občanmi. Chceli sme ukončiť rozdelenie Európy. Ako 

európsky tvorca rozhodnutí som sa pri príprave tohto rozhodnutia cítil skutočne hrdý 

na svoj kontinent. Ako člen Dvora audítorov chcem pokračovať v práci, ktorá bola 

inšpirovaná touto skúsenosťou, aby sme mohli zabezpečiť, aby sa so všetkými občanmi 

EÚ zaobchádzalo rovnako a aby mohli uplatňovať svoje právo vedieť, ako sa využívajú 

spoločné fondy Únie, ktoré boli získané z ich peňazí, na rozvoj Únie spravodlivým a 

vyváženým spôsobom. 

3. Rozvojová a obchodná politika v Európskej únii 

Tretie dôležité rozhodnutie sa týka obchodnej politiky, ktorá má ďalekosiahle dôsledky 

na rozvojové politiky. Vo výbore fínskeho parlamentu pre zahraničné veci som zastupoval 

svoju skupinu a bol som zodpovedný za otázky rozvoja. V rámci tejto úlohy som pozorne 

sledoval dvojstranné rozvojové projekty Fínska.  

Ako člen Výboru Európskeho parlamentu pre medzinárodný obchod som sa v roku 2015 

zúčastnil na záverečných rokovaniach v rámci kola rokovaní v Dauhe v Nairobi. 

Výsledkom tohto ministerského stretnutia bolo rozhodnutie zrušiť vývozné dotácie, čo má 

veľký význam pre rozvojovú spoluprácu. Odstránením vývozných dotácií sa podporuje 

rozvoj poľnohospodárstva v rozvojových krajinách a v dôsledku toho sa podporuje 

finančná stabilita. Toto rozhodnutie tiež odráža solidaritu Únie v obchodnej politike, ktorá 

je jedným z našich kľúčových nástrojov na ovplyvňovanie rozvojových krajín 

a na poskytovanie pomoci týmto krajinám pri budovaní predpokladov lepšieho života pre 

ich občanov.  

Vzhľadom na prácu, ktorú som vykonával v oblasti obchodnej politiky, som oboznámený 

aj s podpornými mechanizmami v tomto sektore politiky, najmä prostredníctvom 

mechanizmu makrofinančnej pomoci pre susedné krajiny Únie. Myslím si, že tieto 

rozhodnutia týkajúce sa rozvojových a obchodných politík sú obzvlášť dôležité nielen 

pre Úniu, ale aj pre ľudstvo vo všeobecnosti.  

Nezávislosť 

7. V zmluve sa stanovuje, že členovia Dvora audítorov musia byť pri vykonávaní 

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

budúcich úloh?  

Nezávislosť je ústrednou požiadavkou na prácu člena Dvora audítorov. Rovnaké a účinné 

činnosti orgánu auditu si vyžadujú nestrannosť a nezávislosť a audítor musí zabezpečiť, 

aby bol jeho úsudok chránený pred akýmikoľvek vonkajšími vplyvmi. Ako člen Dvora 

audítorov sa budem bezpodmienečne držať tejto zásady. Pri plnení svojich povinností 

nebudem prijímať pokyny od vlád ani iných strán. Chcem splniť požiadavku úplnej 

nezávislosti a odmietnuť všetky činnosti, ktoré by ju mohli ohroziť.  

Ak by nastala situácia, v ktorej by mohlo dôjsť k najmenšiemu konfliktu záujmov, 

okamžite by som sa obrátil na predsedu Dvora audítorov a požiadal by som ho o pokyny, 
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ako postupovať. Týmto spôsobom by som mohol splniť svoju úlohu, aby som sa uistil, 

že moja nestrannosť nie je ohrozená, ale dodržiava sa pri všetkých činnostiach. 

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

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

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

Nie. Jeden z mojich synov má vo Fínsku MSP v oblasti riadenia služieb rezervácií sáun a 

jeho činnosti nemajú a nebudú mať žiadne väzby s činnosťami alebo operáciami Únie 

financovanými EÚ.  

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

záujmoch a iných záväzkoch a zverejniť ich?  

Určite áno. Ako poslanec Európskeho parlamentu som priznal svoje finančné záväzky. 

O všetkých svojich finančných záujmoch a iných záväzkoch informujem predsedu Dvora 

audítorov a v prípade potreby ich zverejním. Je to dôležité pre zásadu transparentnosti a 

posilnenie dôvery občanov. 

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

podrobnosti.  

Nie, nie som. 

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

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

podrobnosti. 

Som poslanec Európskeho parlamentu a predseda parlamentnej delegácie strany Fínsky 

stred. Som tiež náhradníkom pre správnu radu strany Fínsky stred. 

12. Odstúpite po vymenovaní za člena Dvora audítorov z voleného úradu alebo sa vzdáte 

aktívneho výkonu funkcie s príslušnými povinnosťami v politickej strane? 

Áno. 

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? 

 

Ako člen Dvora audítorov by som pri každej činnosti musel konať úplne nezávisle a 

absolútne nestranne. Znamená to, že v každom prípade nezrovnalostí, podvodov a 

korupcie budem postupovať rovnakým spôsobom bez ohľadu na to, kde sa nezrovnalosti 

vyskytli alebo o občanov ktorej krajiny ide. Ako člen Dvora audítorov nemôžem mať 

dvojaké kritériá pri riešení akejkoľvek záležitosti a musím vždy pracovať úplne nestranne 

a celkom nezávisle.  

 

Predchádzanie podvodom, korupcii a nezrovnalostiam je obzvlášť dôležité pre zachovanie 

dôveryhodnosti a spoľahlivosti Európskej únie. Ak by sa vyskytlo podozrenie na podvod, 

bezodkladne by som túto záležitosť oznámil predsedovi Dvora audítorov a Európskemu 

úradu pre boj proti podvodom (úrad OLAF). Občania musia byť schopní dôverovať 

orgánom Únie za každých okolností, a to najmä, pokiaľ ide o Dvor audítorov a 
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nestrannosť jeho členov. 

 

Vykonávanie úloh 

 

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

verejnej správe? Ako by mohol Dvor audítorov prispieť k jej presadzovaniu? 

 

 V rámci verejnej správy by mala byť bezpodmienečnou požiadavkou náležitá kultúra 

finančného hospodárenia. Bezproblémové hospodárenie s peniazmi daňovníkov by malo 

byť základným právom občanov Únie. Podľa zásady dobrej správy vecí verejných je 

dôležité nielen konať v súlade s pravidlami, ale aj dostatočne si vymieňať informácie. 

Riadne finančné hospodárenie si vyžaduje nasledovať koncepciu troch E: hospodárnosť 

(economy), efektívnosť (efficiency) a účinnosť (effectiveness). Úlohou Dvora audítorov 

pri plnení tejto zásady je poskytovať nezávislé audítorské správy o príslušných oblastiach 

a včas ich uverejňovať. Týmto spôsobom sú Európsky parlament aj občania EÚ 

v správnom čase informovaní o tom, ako sa spravujú ich finančné prostriedky. Správy by 

mali obsahovať podrobnosti o osvedčených postupoch a o otázkach, ktoré si vyžadujú 

zlepšenie. Ak sa budeme deliť o pozitívne aj negatívne veci, môžeme čo najúčinnejšie 

ovplyvňovať a zlepšovať finančné hospodárenie.  

Včasnosť je zaručená následnými legislatívnymi postupmi, čo Dvoru audítorov umožňuje 

vybrať si ciele svojich osobitných správ tak, aby čo najlepšie slúžili legislatívnemu 

postupu a poskytovali Parlamentu informácie, ktoré potrebuje. Je to tiež súčasťou 

efektívneho využívania vlastných zdrojov Dvora audítorov.  

V prvom rade treba venovať pozornosť transparentnosti postupov. Každému daňovníkovi 

by malo byť jasné, kam peniaze idú a ako sa používajú. Deliť sa o tieto informácie by 

nemalo byť výnimkou, ale pravidlom. Občania Únie musia byť schopní dôverovať tomu, 

že s ich finančnými prostriedkami sa hospodári správne.  

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? 

Moje odborné skúsenosti vo Výbore Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu budú 

určite prínosom pre zlepšenie spolupráce medzi Dvorom audítorov a Európskym 

parlamentom. Poskytovanie pomoci uvedenej v článku 287 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie (ktorým sa zriaďuje Dvor audítorov) si vyžaduje, aby Dvor audítorov 

pri plánovaní vlastnej práce a auditov zvážil dôležitosť spolupráce medzi Dvorom 

audítorov a Európskym parlamentom. 

Aby táto spolupráca bola úspešná, musí fungovať interakcia. Funkčná spolupráca medzi 

dvoma dôležitými inštitúciami si vyžaduje plánovanie s predstihom: jasný ročný pracovný 

program pre Dvor audítorov a plánovaný harmonogram pre budúce audítorské správy 

uľahčia plánovanie práce pre Parlament, najmä pre Výbor pre kontrolu rozpočtu. Týmto 

spôsobom možno zaručiť včasné plnenie povinností a môžeme sa vyhnúť situáciám, 

keď Parlament nemôže prerokovať záležitosť, kým ju nepreskúma Výbor pre kontrolu 
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rozpočtu v legislatívnom a rozpočtovom procese. Dvor audítorov by mal Európskemu 

parlamentu poskytnúť svoj ročný plán včas, aby Parlament mohol vypracovať svoj 

pracovný plán a harmonogram. 

Ako som zdôraznil v 14. bode, včasnosť je jednou z požiadaviek na kontrolu využívania 

finančných prostriedkov a na zaručenie osobitnej efektívnosti.  

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

zakomponovať do postupov riadenia? 

Audity výkonnosti poskytujú prehľad o najdôležitejšej otázke pri využívaní finančných 

prostriedkov, a to otázke, či sa používajú správne. Prostriedky sa môžu používať presne 

v súlade s pravidlami, čo však nemusí nutne znamenať hospodárny, efektívny alebo 

vplyvný spôsob konania. Malo by sa viac zdôrazniť dosahovanie výsledkov, pretože to 

umožňuje skutočne odhadnúť, či boli finančné prostriedky použité primerane.  

Dvor audítorov vykonáva audity výkonnosti s cieľom predkladať pripomienky a 

odporúčania, zohľadňovať ich je v právomoci Komisie, najmä komisára zodpovedného 

za danú tému, ako aj príslušného generálneho riaditeľa. 

Audity a odporúčania vydané Dvorom audítorov by sa mali brať do úvahy 

pri administratívnych činnostiach ako súčasť rozvíjania činností. Informácie získané 

pri auditoch by sa mali použiť na zlepšenie existujúcich administratívnych procesov aj 

na plánovanie budúcich procesov. Týmto spôsobom možno dosiahnuť tie najlepšie možné 

prínosy z vykonaných auditov a výsledných informácií. 

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

audítorskými inštitúciami a Európskym parlamentom (Výborom pre kontrolu 

rozpočtu) v oblasti auditu rozpočtu EÚ? 

Neexistuje žiadna spolupráca bez dialógu a interakcie. Rozvoj spolupráce medzi Dvorom 

audítorov, národnými kontrolnými orgánmi a Európskym parlamentom (Výbor 

pre kontrolu rozpočtu) by sa mohol začať aj prostredníctvom výmeny najlepších 

postupov. Výmena najlepších postupov od národných kontrolných inštitúcií by 

predovšetkým uľahčila spoluprácu medzi orgánmi. V súlade s postupmi uvedenými v 

tohtoročnej výročnej správe možno nájsť a vymieňať si najlepšie postupy na 

medzinárodnej úrovni, a to aj za hranicami EÚ.  

Koordinované audity sú tiež formou spolupráce, ktorá umožňuje rozvíjať osvedčené 

postupy. Pri vykonávaní spoločných činností sa musí dodržiavať zásada nezávislosti 

stanovená v zmluvách. Spolupráca medzi národnými kontrolnými inštitúciami a Dvorom 

audítorov by mohla viesť k cenným úsporám zdrojov, najmä pokiaľ ide o deľbu práce a 

zabránenie prekrývaniu.  

Pri práci člena Dvora audítorov by som sa aktívne zapojil do dialógu s Európskym 

parlamentom aj s národnými kontrolnými orgánmi. Základom dobrej spolupráce je, 

aby Dvor audítorov aktívne zverejňoval informácie o svojich činnostiach, a tak 

podporoval zásadu transparentnosti medzi Európskym parlamentom a národnými 

kontrolnými inštitúciami.   
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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?  

Spoľahlivé a presné informácie poskytnuté členskými štátmi Komisii sú potrebné 

na riadne plnenie rozpočtu. Každý členský štát je voči svojim občanom zodpovedný 

za dodržiavanie pravidiel finančného hospodárenia, pričom má príkladné zásady dobrej 

správy vecí verejných a poskytuje Komisii pravdivé a dostatočné informácie o dôvodoch 

platieb.  

Poznám prácu Európskeho parlamentu, a najmä Výboru pre kontrolu rozpočtu, ktorý úzko 

spolupracuje s Dvorom audítorov, a tak určite budem brať do úvahy užitočnosť podávania 

správ Európskemu parlamentu. Investície by sa mali poskytovať s cieľom zvýšiť kvalitu 

obsahu správ, a tým poskytnúť príslušné informácie poslancom Parlamentu: cieľom by 

malo byť vytváranie pridanej hodnoty pre prácu Parlamentu, najmä pokiaľ ide o správy 

o udelení absolutória. Všetka komunikácia Dvora audítorov s Európskym parlamentom 

musí byť jasná a predmetom neustálej pozornosti by mala byť kvalita. 

Výročná správa Dvora audítorov nie je jedinou príležitosťou na výmenu informácií: 

naopak, existuje niekoľko spôsobov, ako sa deliť o analýzy spoľahlivosti informácií. Dvor 

audítorov by tiež mohol vypracúvať rýchle a krátke správy o správnosti informácií 

poskytovaných členskými štátmi v určitých oblastiach politiky.  

V priebehu budúceho roka EÚ vyplatí rekordnú sumu z fondov na podporu súdržnosti, 

čo bolo ovplyvnené nezvyčajnými omeškaniami. V takýchto situáciách by sme mali byť 

schopní viac dôverovať tomu, že všetky informácie budú predložené pravdivo a 

primerane, pričom sa zaručí, že Dvor audítorov efektívne využíva svoje zdroje 

na odstránenie chybných platobných dôvodov. V dôsledku rastúceho tlaku na audity bude 

dôležité presne zameriavať zdroje, a to musí Dvor audítorov starostlivo naplánovať. 

Jeden bod, ktorý som spomenul niekoľkokrát, je výmena informácií. Komisia by mala 

aktívne a jasne informovať členské štáty o tom, aké informácie majú poskytnúť. 

Parlament veľakrát postrehol, že informácie sú dostupné prostredníctvom internetu. 

Pri výmene informácií sa vždy diskutuje o spôsoboch, ako sa vyhnúť administratívnej 

záťaži. Nastolenou rovnováhou by sa mal klásť väčší dôraz na dostupnosť primeraných a 

dostatočných informácií o platobných dôvodoch, a nie na zjednodušené administratívne 

postupy. To všetko sa vždy týka základnej zásady, že občania Európskej únie by mali 

vedieť, ako a prečo sa vynakladajú finančné prostriedky Únie.  

Ďalšie otázky 

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

k Vášmu vymenovaniu za člena Dvora audítorov? 

Áno. Podľa zmluvy sa vyžaduje, aby členovia Dvora audítorov plnili svoje povinnosti 

nezávisle a profesionálnym spôsobom vo všeobecnom záujme Únie. Aby bolo možné 

plniť tieto povinnosti dobre a úspešne, je nevyhnutné zachovať si dôverný vzťah 

s Parlamentom a Výborom pre kontrolu rozpočtu. 

 


