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NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu na vymenovanie Helgy Bergerovej za členku Dvora audítorov
(C9-0129/2020 – 2020/0802(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 (C9-0124/2019),

– so zreteľom na článok 129 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0000/2020),

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

B. keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu na svojej schôdzi 25. júna 2020 vypočul kandidátku 
Rady na členku Dvora audítorov;

1. súhlasí/nesúhlasí s návrhom Rady vymenovať Helgu Bergerovú za členku Dvora 
audítorov;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a pre informáciu Dvoru 
audítorov, ako aj ostatným inštitúciám Európskej únie a kontrolným orgánom členských 
štátov.
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PRÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS HELGY BERGEROVEJ

Kľúčové kompetencie

– mnohoročná prax v oblasti auditu
– rozsiahle riadiace skúsenosti v oblasti verejnej správy a verejných financií
– pracovné skúsenosti vo funkcii sudkyne
– pracovné skúsenosti v oblasti politiky a komunikácie
– členka dozorných rád a výborov
– rozhodná, priebojná, flexibilná a vytrvalá
– stredobodom môjho záujmu sú nezávislosť, transparentnosť, účinnosť, efektívnosť a čo najlepší 
pomer ceny a kvality

Odborná prax

Spolkové ministerstvo financií, Rakúsko:

–  generálna riaditeľka pre rozpočet a verejné financie január 2016 – 
doteraz
Riaditeľstvo má celkovú zodpovednosť za rakúsky spolkový rozpočet a jeho cieľom je 
dosiahnuť trvalú konsolidáciu verejných financií

Rakúsky dvor audítorov, Rakúsko:

– generálna riaditeľka pre riadenie a správu október 2010 – december 2015

– generálna riaditeľka pre odbor auditu 5 (spolkový štát, spolkové krajiny,
obce) júl 2010 – september 2010

– zástupca generálneho riaditeľa pre odbor auditu 5 (spolkový štát, spolkové krajiny,
obce) marec 2008 – jún 2010

– vedúca oddelenia pre komunikáciu/vzťahy s parlamentami,
tlačová hovorkyňa Rakúskeho dvora audítorov október 2006 – jún 2010
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Spolkové ministerstvo spravodlivosti, Rakúsko:

vymenovanie do funkcie sudkyne krajinského súdu vo Viedni júl 2006
súdna čakateľka apríl 2003 – jún 2006

Spolkové ministerstvo verejnej služby a športu, Rakúsko: 

vedúca kabinetu rakúskej vicekancelárky
Osobitné úlohy: administratívna reforma, úradníci september 2000 – marec 2003

Krajinská vláda Korutánska, Rakúsko:

zástupkyňa vedúceho kabinetu predsedu krajinskej vlády apríl 1999 – júl 2000

Európsky parlament:

asistentka poslanca EP november 1996 – apríl 1999

Vzdelanie / diplomy

Univerzita v Grazi
magistra práv 1991 - 1996

Univerzita v Grazi
študijný program pre export a medzinárodnú podnikateľskú činnosť 1995 - 1996

Program Alpbach
Letná škola európskej integrácie leto 1997

Štátna univerzita v San Diegu
Univerzitný študijný odbor mikroekonómie júl 1998
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Pozície bez výkonných právomocí

SÚČASNOSŤ

Predsedníčka dozornej rady
Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (Rakúska spolková agentúra pre financovanie)

Dozorná rada
aws - Austrian Wirtschaftsservice GmbH (Rakúska podporná banka)

Dozorná rada
Justizbetreuungsagentur (Agentúra pre súdnu podporu)

Štátna komisárka
Oberösterreichische Landesbank (Rakúska krajinská banka)

Zástupkyňa štátneho komisára
Pensionsversicherungsanstalt (dôchodková poisťovňa)

MINULOSŤ

Predsedníčka etickej rady
Rakúsky dvor audítorov

Predsedníčka
nezávislý výbor pre arbitráž, Národná antidopingová agentúra

Dozorná rada
BIG Bundesimmobiliengesellschaft (Spolková realitná spoločnosť)
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PRÍLOHA 2: ODPOVEDE HELGY BERGEROVEJ NA DOTAZNÍK

Odborná prax

1. Vymenujte prosím svoje odborné skúsenosti v oblasti verejných financií, či už ide 
o  rozpočtové plánovanie, plnenie rozpočtu, rozpočtové riadenie, rozpočtovú kontrolu 
či audit. 
Môžem poukázať na širokú škálu odborných skúseností v oblasti plánovania, riadenia 
aauditu verejných financií: 

(1) Rozpočtové plánovanie: Vo funkcii vedúcej riaditeľstva pre rozpočet rakúskeho 
spolkového ministerstva financií som zodpovedná za plánovanie a plnenie spolkového 
rozpočtu Rakúska vo výške asi 80 miliárd EUR. Do mojej oblasti zodpovednosti spadá 
aj riadenie finančných vzťahov na spolkovej úrovni so spolkovými krajinami a obcami, 
zastupovanie rakúskych finančných záujmov na úrovni EÚ a riadenie finančných tokov 
medzi rozpočtom EÚ a spolkovým rozpočtom Rakúska.

(2) Riadenie rozpočtového plánovania: Ako riaditeľka pre všeobecné riadenie a správu 
na rakúskom dvore audítorov som bola zodpovedná za správu rozpočtu rakúskeho 
dvora audítorov a za plnenie rozpočtu Medzinárodnej organizácie najvyšších 
kontrolných inštitúcií. V mojej aktuálnej pozícii mám celkovú zodpovednosť za 
rakúsky rozpočet, ale okrem toho som zodpovedná aj za plnenie štyroch konkrétnych 
rozpočtových kapitol: dôchodky štátnych úradníkov pracujúcich na spolkovej úrovni, 
vyrovnávanie príjmov;

správa pokladne, financovanie a krížové menové swapy. 
(3) Rozpočtová kontrola: Počas desiatich rokov, čo som pôsobila na rakúskom dvore 

audítorov, som pracovala v mnohých oblastiach a výrazne som sa podieľala na kontrole 
verejných financií ako audítorka.

Týchto viac než 20 rokov odbornej praxe v oblasti plánovania, vykonávania a kontroly 
verejných financií som vždy vykonávala s požiadavkou na najvyššiu úroveň kvality, 
objektívnosti a vecnosti. Jednomyseľná nominácia mojej osoby do funkcie rakúskej 
členky Európskeho dvora audítorov, ktorú podporili všetky strany zastúpené v rakúskej 
Národnej rade, vnímam ako uznanie mojej znalosti problematiky aj kvalifikácie v tomto 
odbore.

Spomenuté body by som teraz rada podrobnejšie rozviedla:

(1) Od roku 2016 sa ako vedúca riaditeľstva pre rozpočet spolkového ministerstva 
financií významne podieľam na plánovaní a formovaní fiškálnej politiky Rakúska. Som 
zodpovedná tak za strednodobé, ako aj ročné rozpočtové plánovanie rakúskeho spolkového 
rozpočtu. Cieľ fiškálnej politiky, ktorým sú udržateľne koncipované financie, si vyžaduje 
obozretné zostavovanie rozpočtu pri súčasnom zabezpečení možnosti pre vládu mať stále 
na zreteli obsahové míľniky jej činnosti. Plánovanie rozpočtu vychádza z podrobných 
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analýz a modelových scenárov na základe nezávislých ekonomických predpovedí a 
detailne rozpracovaných dodatočných požiadaviek ostatných ministerstiev a vyžaduje tiež 
podrobne vypracované protinávrhy na dosiahnutie rozpočtových cieľov. Na základe 
európskych predpisov vychádzajúcich z Paktu stability a rastu a v súlade s národnou 
dlhovou brzdou sa nám za posledné roky podarilo iniciovať zvrátenie trendu vo fiškálnej 
politike a  dosiahnuť jasnú konsolidáciu bez nového zadĺženia; Z tejto situácie 
momentálne Rakúsko ťaží na medzinárodnom finančnom trhu a môže vďaka nej aj zaviesť 
komplexné balíčky pomoci v súčasnej situácii pandémie ochorenia COVID-19.

Plnenie rozpočtu si spravidla vyžaduje reštriktívny prístup zo strany spolkového 
ministerstva financií. Pre splnenie týchto úloh je v rámci riaditeľstva pre rozpočet, za ktoré 
mám zodpovednosť potrebné uplatňovať mimoriadne zodpovedný prístup, keďže v prípade 
všetkých možných rozpočtových požiadaviek týkajúcich sa nových projektov je 
nevyhnutné, aby bola ich pridaná hodnota posúdená vzhľadom na to, aké by mali dôsledky 
pre rozpočet. Jediným spôsobom, ako udržať rozpočet v prijateľných medziach a 
zabezpečiť čo najefektívnejšie a najúčinnejšie využívanie verejných prostriedkov, je 
používať presvedčivé argumenty. Čísla týkajúce sa rakúskeho rozpočtu dokazujú, že sa 
nám to v  Rakúsku v  posledných rokoch podarilo. 

Do sféry mojej zodpovednosti patria aj každoročné rokovania o rozpočte EÚ a finančné 
aspekty prebiehajúcich rokovaní o viacročnom finančnom rámci. Z tohto titulu som 
zodpovedná aj v oblastiach, ako sú vlastné zdroje EÚ, reforma rozpočtových pravidiel EÚ 
a každoročný postup udeľovania absolutória za plnenie rozpočtu na základe správ 
Európskeho dvora audítorov. 

Jedným z určujúcich faktorov mojej práce na riaditeľstve pre rozpočet bolo uskutočnenie 
rozpočtovej reformy. Touto reformou položilo Rakúsko dôležitý základ modernej správy 
rozpočtu. Významne sa zvýšila fiškálna transparentnosť, zavedenie zostavovania rozpočtu 
na akruálnej báze (accrual budgeting) výrazne zlepšilo kvalitu finančného výkazníctva, 
strednodobým plánovaním sa značne posilnila bezpečnosť plánovania a zlepšila sa aj 
flexibilita rozpočtových nástrojov. V rámci reformy rozpočtu sa zaviedlo aj povinné, na 
účinky orientované posúdenie vplyvu pri regulačných návrhoch a ďalších projektoch, 
ktorých vplyv je systematicky vyhodnocovaný podľa konkrétnych rozmerov účinku (ako je 
napr. hľadisko rovnosti a finančné, ekonomické, environmentálne či sociálne hľadisko). 
Tento postup v medzinárodnom merítku slúži ako príklad osvedčenej praxe riadenia 
orientovaného na výsledky.  Reforma medzitým prešla komplexným hodnotením, ktorého 
výsledky v súčasnosti pod mojim vedením spracovávame. 

(2) Na rakúskom dvore audítorov som ako riaditeľka pre všeobecné riadenie a správu 
bola zodpovedná za rozpočtové plánovanie a tvorbu rozpočtu, ako aj plnenie rozpočtu z 
opačnej strany, a to ako rozpočtový riadiaci orgán. Správa rozpočtu dvora audítorov si 
vyžaduje na jednej strane mimoriadne svedomitý a šetrný prístup k verejným financiám s 
ohľadom na príkladnosť funkcie takejto inštitúcie. Na druhej strane je potrebné myslieť na 
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to, aby mala táto inštitúcia k dispozícii dostatočné rozpočtové prostriedky, a mohla tak 
plniť svoje povinnosti v oblasti auditu spôsobom, ktorý je pripravený na budúcnosť. 
Okrem rozpočtu som bola zodpovedná aj za typickú administratívnu agenda (personál, 
infraštruktúra, IT, plánovanie a rozvoj, komunikácia a styčná služba a generálny sekretariát 
Medzinárodnej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií). 

V dobe znižovania zdrojov bola pálčivým problémom otázka, ako znížiť rozpočtové 
parametre pri súčasnej potrebe zachovať prevádzku. To bolo možné len preto, že sme 
optimalizovali naše procesy a zvýšili príslušný potenciál úspor. Zároveň sme počas 
rokovaní úspešne poukázali na potrebu disponovať primeranými rozpočtovými i 
personálnymi zdrojmi. Ako vedúca príslušného riaditeľstva som sa na týchto úspechoch 
rozhodnou mierou podieľala.

Rakúsky dvor audítorov je generálnym sekretariátom Medzinárodnej organizácie 
najvyšších kontrolných inštitúcií. Vo funkcii zástupkyne generálneho tajomníka pre 
finančné záležitosti som bola zodpovedná za plnenie rozpočtu Medzinárodnej 
organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií – tvoreného prevažne z členských 
príspevkov – a zastupovala som rozpočtové zájmy tejto organizácie.

V rámci mojej aktuálnej činnosti sa na riaditeľstve pre rozpočet spravujú 4 z 35 
rozpočtových kapitol spolkového rozpočtu (dôchodky štátnych úradníkov pracujúcich na 
spolkovej úrovni, vyrovnávanie príjmov;

správa pokladne, financovanie a krížové menové swapy).

 Sme zodpovední za jeho plánovanie, správu orientovanú na účinky a za plnenie a finančné 
výkazy v tejto oblasti. Plnenie funkcie rozpočtového riadiaceho orgánu pre tieto 
pododdiely je prospešné a umožňuje príslušnú zmenu hľadiska a s ňou aj iný pohľad, 
pokiaľ ide o plnenie rozpočtu. 

Užitočné skúsenosti v oblasti správy verejných financií som v každom prípade získala aj 
vo funkciách v dozorných resp. správnych radách. Najmä ako predsedníčka dozornej 
rady Rakúskej spolkovej agentúry pre financovanie, ktorá je zodpovedná za prevzatie 
dlhov, riadenie dlhu a správu spolkovej pokladnice, a ako členka dozornej rady podpornej 
banky „aws“ som mala možnosť nahliadnuť do problematiky aj z iného uhla.

Moje bohaté skúsenosti z najrôznejších funkcií v oblasti zodpovednosti sú dôležitým 
základom pochopenia výziev, ktorým čelia ostatní, a mnohokrát prispievajú ku 
konštruktívnym riešeniam, ktoré vznikli spoločným úsilím.

(3) Počas môjho takmer desaťročného pôsobenia na rakúskom dvore audítorov som 
mala možnosť nadobudnúť komplexnú odbornosť ako audítorka na vnútroštátnej, ale aj 
medzinárodnej úrovni. Tieto rozsiahle skúsenosti s auditom ovplyvnili aj moju každodennú 

http://www.intosai.org
http://www.intosai.org
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prácu na spolkovom ministerstve financií v záujme optimalizovať využívanie verejných 
financií. 

V rámci audítorskej činnosti som bola zodpovedná aj za zadávanie auditov, kedy som 
riadila ich obsahové prevedenie, ale aj proces auditu a využívanie zdrojov. Pritom som 
osobitne dbala na to, aby sa audítorský tím pripravil na audit cielene, aby sa koncept auditu 
konkretizoval v súlade s požiadavkami plánu auditu a aby bol projekt auditu dokončený 
podľa požiadaviek, pokiaľ ide o časové hľadisko, ale aj zdroje. Nesúc zodpovednosť som 
dbala najmä na zabezpečenie obsahovej kvality zistení a odporúčaní auditu. Tento prístup 
dokladajú audítorské správy k projektom realizovaným pod mojim dohľadom. 

Okrem toho som sa výrazne podieľala na procese zabezpečenia kvality približne 100 
správ, ktoré každoročne zverejňuje Dvor audítorov. Táto úloha mi dala príležitosť 
podrobne sa zoznámiť s rôznymi oblasťami verejnej správy a kontroly, načerpať príslušné 
vedomosti a všímať si pri tom rôzne prístupy k auditu a ich výsledky. Tá si však zároveň 
vyžadovala povinnosť poznať zverejnené zistenia a odporúčania auditu, v prípade potreby 
ich objasniť a vysvetliť. V priebehu niekoľko málo rokov som sa tak dôsledne oboznámila 
s kontrolnou činnosťou všetkých piatich riaditeľstiev dvora audítorov, čím som si posilnila 
a rozšírila znalosti z celej oblasti verejnej správy. Okrem toho som bola zodpovedná aj za 
obsahové spracovanie správ určených na verejnú a parlamentnú diskusiu. 

Rozhodujúcim spôsobom som sa tiež podieľala na strategickom procese, ktorý začal v 
roku 2005 a redefinovaní pozície rakúskeho dvora audítorov, kedy sa vypracovala jeho 
vízia, stratégia a nový postup programového plánovania. Ako vedúca riaditeľstva som bola 
zodpovedná aj za významné reformné projekty dvora audítorov, napríklad nástroje na 
meranie účinkov v rámci dvora audítorov (postupy dopytovania, následné opatrenia), ktoré 
nanovo zadefinovali zameranie na účinky; v oblasti IT sme uskutočnili mnohé projekty 
zamerané na zlepšenie výkonnosti oddelení auditu a v súlade s rakúskym zákonom o 
politických stranách a legislatívou v oblasti mediálnej transparentnosti sme zaviedli 
webové spracovanie osobitných úloh. Bola som zodpovedná aj za tri publikácie dvora 
audítorov týkajúce sa problematiky administratívnej reformy. 

2. Aké najväčšie úspechy ste vo svojej odbornej kariére dosiahli? 
Verejné finančné prostriedky pochádzajú z odvodov daňových poplatníkov a moja 
požiadavka v rámci verejnej správy je pristupovať k nim čo najsvedomitejšie. V súlade 
s  touto ambíciou som vždy presadzovala reformy s cieľom zlepšiť využívanie finančných 
prostriedkov, dbala som na účinnosť a efektívnosť vynakladania rozpočtových 
prostriedkov a striktným plnením rozpočtu som prispela ku konsolidácii verejných 
financií v Rakúsku. 

V tomto duchu by som medzi moje doterajšie úspechy zaradila svoje príspevky 
k  administratívnym reformám:

 koordinácia a úspešné dokončenie projektov administratívnej reformy vo funkcii 
personálnej vedúcej kabinetu rakúskej vicekancelárky a vtedajšej ministerky pre 
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verejnú službu a šport Rakúska (komisia pre reformu úloh, zákon o administratívnej 
reforme z roku 2001, štrukturálne reformy na ministerstvách, zavedenie celoštátnej 
kontroly ľudských zdrojov a nová správa pracovných miest uvedených v pláne 
pracovných miest )

 polohovanie rakúskeho dvora audítorov do pozície hybnej sily reformy v Rakúsku, 
pričom ja som bola zodpovedná za tri publikácie dvora audítorov týkajúce sa 
problematiky administratívnej reformy, vypracovala som mnohé príspevky okrem 
iného aj pre komisiu pre reformu úloh a komisiu pre dereguláciu, a tak som sa zásadne 
podieľala na tom, že dvoru audítorov sa v očiach verejnosti vyprofiloval imidž hybnej 
sily reformy

 vyrovnávanie príjmov v rámci Rakúska v roku 2016, kedy bol položený základ pre 
zásadnú systémovú zmenu rozdeľovania úloh; proces vyrovnávania príjmov sa stal 
transparentnejším, účinnejším a jednoduchším

 komplexné hodnotenie reformy rozpočtového práva v spolupráci s OECD, MMF 
a  rakúskymi univerzitami s cieľom ďalšieho rozvoja existujúcich pravidiel

 zriadenie oddelenia pre preskúmanie výdavkov a presadzovanie tejto otázky v rámci 
spolkového ministerstva financií s jasným zameraním na účinnosť a efektívnosť 
využívania rozpočtových prostriedkov

Za jeden z najväčších úspechov pokladám aj úspešné smerovanie k rozpočtovej 
konsolidácii a príslušné dobré rozpočtové výsledky posledných rokov, ako aj pevnú 
pozíciu Rakúska na  medzinárodnom finančnom trhu. Podarilo sa nám zvrátiť trend 
fiškálnej politiky a dosiahnuť jasnú konsolidáciu bez toho, aby došlo k ďalšiemu 
zadlžovaniu. Realizácia rozpočtovej trajektórie je možná len na základe dôslednej práce a 
presvedčivých argumentov. Prostredníctvom ďalšieho strategického rozvoja postupov na 
riaditeľstve prispeli k dosiahnutiu cieľa významnou mierou aj moji vynikajúci kolegovia a 
kolegyne. Pre mňa sú dobré rozpočtové výsledky, ale najmä strategický rozvoj môjho 
riaditeľstva kľúčovými úspechmi mojej doterajšej činnosti.

Rozvoj zamestnancov a úspešné začlenenie a ďalší rozvoj mladých zamestnancov, 
prípadne budúcich vedúcich pracovníkov do mojej príslušnej oblasti zodpovednosti sú pre 
mňa osobne veľmi dôležité  a príslušný rozvoj by som tiež považovala za jeden z mojich 
dôležitých úspechov. 

Nad všetkými mojimi úspechmi, ktoré som v rámci profesionálnej dráhy dosiahla, pre 
mňa stojí faktor nezávislosti resp. neovplyvniteľnosti. Keďže je pre mňa táto hodnota 
veľmi dôležitá, radím medzi svoje najväčšie úspechy úspešné ukončenie odbornej 
prípravy na funkciu sudkyne. 

A napokon skutočnosť, že sa rakúsky dvor audítorov v marci 2012 umiestil na prvom 
mieste v rakúskom rebríčku dôvery, vidím ako jasné potvrdenie toho, že verejnosť 
vyjadruje uznanie práci rakúskeho dvora audítorov ako nezávislej inštitúcie. Zároveň to 
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považujem za úspech mojej práce okrem iného v odbore komunikácie a strategickej 
orientácie rakúskeho dvora audítorov.

3. Aká je vaša profesijná skúsenosť s medzinárodnými multikultúrnymi 
a viacjazyčnými organizáciami alebo inštitúciami so sídlom mimo vašej domovskej 
krajiny?
V mojom doterajšom pracovnom živote som zastávala funkcie s rozsiahlou 
medzinárodnou pôsobnosťou, takže som postupne nazbierala bohaté odborné skúsenosti v 
medzinárodných a viacjazyčných inštitúciách a kontaktom s nimi. 

Už začiatkom kariéry som zbierala skúsenosti v Európskom parlamente, kde som sa 
zoznámila s parlamentnými postupmi a spôsobmi práce. Ako spolupracovníčka poslanca 
Európskeho parlamentu som mala na starosti výbory pre právne záležitosti, pre občianske 
slobody, pre spravodlivosť a vnútorné veci a pre inštitucionálne záležitosti. Počas tohto 
obdobia som zažila odstúpenie Santerovej komisie, prácu na Amsterdamskej zmluve a tiež 
prípravu na zavedenie jednotnej meny. Tieto skúsenosti a znalosť súvislostí, ktoré možno 
získať iba mnohými rokmi pôsobenia v danej inštitúcii, sa v ďalších etapách môjho 
profesionálneho života ukázali ako zásadné a pomohli mi rozhodujúcim spôsobom získať 
nevyhnutné poznatky o spôsobe fungovania európskych inštitúcií. 

Ako som už skôr poznamenala, na rakúskom spolkovom ministerstve financií do mojej 
oblasti zodpovednosti patrí aj zastupovanie rakúskych finančných záujmov na úrovni EÚ 
a  riadenie finančných tokov medzi rozpočtom EÚ a spolkovým rozpočtom Rakúska. 
V  tejto súvislosti som osobitne zodpovedná za rokovania o európskom ročnom 
rozpočte vrátane zmierovacieho postupu, rozpočtu ECOFIN-u a, prostredníctvom Výboru 
pre rozpočet a preň požadovaných vnútroštátnych smerníc, aj do plnenia rozpočtu EÚ 
počas roka (najmä pokiaľ ide o opravné rozpočty) a do ročného postupu udeľovania 
absolutória. Táto agenda bola najmä počas uplynulého predsedníctva EÚ mimoriadne 
náročná. V súčasnosti som samozrejme zodpovedná aj za finančné aspekty prebiehajúcich 
rokovaní o  viacročnom finančnom rámci. 

V rámci svojej práce na rakúskom dvore audítorov som získala rozsiahle medzinárodné 
skúsenosti vo viacerých oblastiach medzinárodného rozmeru: 

na jednej strane je rakúsky dvor audítorov generálnym sekretariátom Medzinárodnej 
organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií. Generálny sekretariát rakúskeho dvora 
audítorov poskytuje Medzinárodnej organizácii najvyšších kontrolných inštitúcií hlavnú 
administratívnu podporu, je nápomocný predsedníctvu a kongresu, podporuje 
komunikáciu medzi svojimi členmi a organizuje semináre a špecifické projekty. Za 
príslušné oddelenie som tiež bola zodpovedná. Okrem už uvedených rozpočtových 
záležitostí som bola v rámci tejto funkcie zapojená aj v prvom rade do prípravy kongresov 
a schôdzí predsedníctva, jednotlivých seminárov, a najmä činnosti pracovnej skupiny pre 
komunikáciu a iniciatívy v  oblasti nezávislosti. 

Na druhej strane, moja zodpovednosť na rakúskom dvore audítorov zahŕňala styčnú 
službu s dvormi audítorov členských štátov EÚ a Európskym dvorom audítorov. V 
rámci prípravy na výročné zasadnutie ročného kontaktného výboru – stretnutie najvyšších 
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predstaviteľov orgánov auditu členských štátov EÚ a predsedu Európskeho dvora 
audítorov – som sa zúčastnila na stretnutiach s príslušnými styčnými dôstojníkmi. Na 
týchto stretnutiach, ktorých cieľom je výmena skúseností a diskusia o aktuálnych otázkach 
týkajúcich sa verejnej finančnej kontroly využívania finančných prostriedkov EÚ, som 
okrem iného poukázala na požiadavku Rakúska na presadenie auditov výkonnosti 
prostredníctvom Európskeho dvora audítorov. Tento aspekt bol z pohľadu Rakúska preto 
taký dôležitý, lebo cieľom týchto auditov je efektívne využívanie finančných prostriedkov 
EÚ. 

Cenné skúsenosti  som okrem toho získala v rámci projektu partnerského preskúmania 
v Nórsku, ktorý sa uskutočnil v spolupráci s Európskym dvorom audítorov. Projekt som 
za rakúsku stranu viedla, pričom dôraz sa kládol na zvyšovanie efektívnosti a účinnosti 
vykonávania povinností verejnej finančnej kontroly a predovšetkým aj styku s 
verejnosťou.

4. Bolo vám udelené absolutórium za výkon riadiacich povinností, ktoré ste v minulosti 
plnili, ak sa takýto postup uplatňuje?
Rakúsky zákon o rozpočte nestanovuje postup udeľovania absolutória porovnateľný 
s  rozpočtom EÚ. Rakúsky dvor audítorov predkladá spolkovú účtovnú závierku rakúskej 
Národnej rade, tá ju prerokuje a schváli. Nepriame všeobecné absolutórium takto pokrýva 
aj rozpočtovú kapitolu, za ktorú som zodpovedná. 

V spoločnostiach, kde zasadám v dozorných radách, sa absolutórium však udeľovalo 
príp. je momentálne udeľované.

5. Ktoré z Vašich doterajších funkcií boli výsledkom politickej nominácie? 

Zatiaľ som nevykonávala a ani v súčasnosti nevykonávam žiadne politické funkcie. 

6. Ktoré boli tri najdôležitejšie rozhodnutia, na ktorých prijatí ste sa vo svojom 
profesionálnom živote podieľali?
(1) nové poňatie a strategický smer rakúskeho dvora audítorov spolu s uskutočnením 
príslušných reforiem
(2) zmena trendu v rakúskej fiškálnej politike smerom k vyrovnanému rozpočtu
(3) urýchlené a byrokraticky nezaťažené vytvorenie fondu pre riešenie krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 s cieľom zabezpečiť požadované financovanie opatrení na 
zmiernenie negatívneho vplyvu krízy súvisiacej s ochorením COVID-19 

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? 

Hodnoty, ktoré presadzujem, sú nezávislosť, transparentnosť, objektívnosť, integrita a 
vysoká kvalita spolu s optimálnym využívaním verejného financovania. Moje rozhodnutie 
absolvovať odbornú prípravu na funkciu sudkyne a môj prestup k dvoru audítorov boli 
zásadne motivované želaním pracovať pre silné, nezávislé verejné inštitúcie, ktoré pri 
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svojej činnosti dbajú o najvyššiu kvalitu, ktoré sú objektívne, vychádzajú z faktov a 
preukazujú vysoký stupeň integrity a nezávislosti. 

V súlade s týmto prístupom sú tieto hodnoty mojou najvyššou prioritou samozrejme aj pri 
plnení mojich povinností a tento prístup som uplatňovala aj ako predsedníčka rady pre 
etiku dvora audítorov.  Táto rada bola zriadená s cieľom zvyšovať povedomie o 
zásadách a pravidlách kódexu správania a s cieľom poskytovať poradenstvo 
zamestnancom rakúskeho dvora audítorov na základe Limskej deklarácie a Mexickej 
deklarácie. 

Tieto hodnoty uplatňovať aj pri každodennom plnení svojich povinností je pre mňa 
veľmi dôležité. Vyžaduje si to na jednej strane hlbokú obsahovú prípravu založenú na 
presvedčivých argumentoch a na strane druhej reprezentatívnosť a presvedčivosť. Tieto 
dva piliere boli pre mňa vždy základom, keď som si plnila svoje povinnosti v rámci 
doterajších funkcií. Tento prístup navyšuje v samostatnom ponímaní vynaložené úsilie, 
avšak strednodobo až dlhodobo zabezpečuje prijatie, schopnosť presvedčiť a motivovať. 
Toto sa ako príklad snažím postupovať aj ďalším.

Je preto pre mňa samozrejmé, že aj moja budúca práca – ak budem vymenovaná za členku 
Európskeho dvora audítorov – sa bude opierať o tieto hodnoty, a najmä o absolútnu 
nezávislosť. To znamená, že budem plniť svoje úlohy bez subjektívnych argumentov, 
iba na základe maximálnej objektivity a preukázaných faktov a čísel vždy so zreteľom na 
to, aby nikdy ani náznakom nedošlo k akémukoľvek konfliktu záujmov. Som si tiež 
vedomá, že by som ako členka Európskeho dvora audítorov bola povinná ísť náležitým 
príkladom ostatným. 

8. Máte vy alebo vaši blízki príbuzní (rodičia, súrodenci, registrovaný partner a deti) 
nejaké obchodné alebo finančné podiely alebo iné záväzky, ktoré by mohli byť 
v  konflikte s vašimi budúcimi povinnosťami? 
Nie

9. Ste ochotná informovať predsedu Dvora audítorov o všetkých Vašich finančných 
záujmoch a iných záväzkoch a zverejniť ich? 
Som samozrejme ochotná v úplnosti poskytnúť všetky požadované informácie.

10. Ste v súčasnosti účastníkom prebiehajúceho súdneho konania? Ak áno, uveďte 
podrobnosti. 
Nie som účastníkom žiadneho súdneho konania.

11. Máte politickú funkciu alebo mandát? Ak áno, na akej úrovni? Mali ste za 
posledných 18 mesiacov nejakú politickú funkciu? Ak áno, uveďte podrobnosti.
Nie som politicky aktívna a nezastávam ani som nezastávala žiaden politický mandát. 

Moje súčasné funkcie v dozorných a správnych radách nie sú politickými pozíciami, ale 
vyplývajú z mojej funkcie úradníčky na spolkovom ministerstve financií. Ak by som bola 
vymenovaná za členku Európskeho dvora audítorov, samozrejme by som sa týchto funkcií 
okamžite vzdala. 
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12. Vzdáte sa po vymenovaní za členku Dvora audítorov akéhokoľvek volebného 
mandátu, ako aj akejkoľvek aktívnej funkcie a s ňou spojenej zodpovednosti 
v politickej strane?
Nikdy som nebola členkou žiadnej politickej strany, nevykonávala som volený úrad ani 
nezastávala žiadnu funkciu v politickej strane.

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?

V takom prípade by som reagovala presne rovnakým spôsobom ako v každom inom 
prípade v ktoromkoľvek inom členskom štáte. V súlade s právnymi predpismi a 
vnútornými pravidlami Európskeho dvora audítorov by som v prípade príslušného 
podozrenia zaujala aktívny prístup a profesionálne postupovala podľa stanovených 
opatrení. 

Pre mňa je samozrejmé pri každej z mojich činností vždy čo najdôkladnejšie dbať na to, 
aby nikdy nedošlo ani k náznaku konfliktu záujmov. Boj proti podvodom, korupcii a 
nezrovnalostiam má zásadný význam pre dôveru v inštitúcie. Rozhodný postup v prípade 
príslušného podozrenia v zmysle kultúry nulovej tolerancie je preto mimoriadne dôležitý a 
mal by sa bezodkladne prijať, pričom by sa na ňom mali podieľať všetky príslušné 
orgány.

Vykonávanie funkcie

14. Aké by mali byť hlavné znaky kultúry riadneho finančného hospodárenia 
vo verejnej správe? Ako by mohol Dvor audítorov prispieť k jej presadzovaniu?
Politika a verejná správa musia oprávnene ešte proaktívnejšie riešiť otázku výkonnosti 
a účinkov. Otázky ako efektívnosť, účinnosť a dosiahnutie účinkov sú stredobodom 
diskusií o riadnom finančnom hospodárení. Občania právom žiadajú odpoveď na otázku, 
ako sú čo najefektívnejšie a so žiadúcim účinkom využívané ich peniaze odvádzané ako 
dane. Otázky fiškálneho riadenia a rozpočtovej politiky sa dnes ani tak netýkajú 
prideľovania finančných prostriedkov, ale najmä ich zamýšľaného účinku. Podľa môjho 
názoru by sa v záujme optimalizovať využívanie verejných finančných prostriedkov mali 
tieto otázky presadzovať, ďalej rozvíjať a namiesto zamerania na vstupy by sa malo 
zamerať na výsledky.

Kultúrny posun smerom k zameraniu sa na riadne finančné hospodárenie sa objavil už v 
mnohých oblastiach. Napríklad rakúska správa zastáva od reformy rozpočtu v roku 2013 
priekopnícku úlohu v riadení zameranom na účinky. Uplatňovanie posúdenia vplyvu 
zameraného na účinky pri návrhoch právnych predpisov a projektoch spolu s povinnými 
cieľmi v oblasti účinku s konkrétnymi opatreniami a ukazovateľmi v rozpočtových 
dokumentoch bolo v štátnej správe v Rakúsku spojené s výrazným kvalitatívnym 
zlepšením.

V súvislosti s týmto vývojom sa v oblasti finančnej kontroly ponúka otázka nielen 
pokiaľ ide o zákonné a správne využívanie verejných finančných prostriedkov, ale najmä 
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otázka, či je využívanie finančných prostriedkov hospodársky zmysluplné, efektívne 
a účinné. Tieto otázky musí zodpovedať verejný audit zameraním sa na audity 
výkonnosti. Verejný audit by mal nielen kontrolovať zákonné a riadne využívanie 
verejných finančných prostriedkov, ale najmä zodpovedať otázku, či sú finančné 
prostriedky využívané hospodárne, efektívne a účinne na dosiahnutie vyhlasovaných 
politických zámerov. K  zlepšeniu riadneho finančného riadenia by mal byť tiež 
očakávaným prínosom prostredníctvom príslušných odporúčaní. Audity výkonnosti by 
mali tvorcom politiky poskytovať dobrý základ pre politické rozhodnutia s cieľom zlepšiť 
správne postupy a  riadenie. 

Posúdenie, či politika a programy dosiahli svoje stanovené ciele a či sa finančné 
prostriedky optimálne využívajú si vyžaduje širšie hľadisko a môže pre zavedené 
pracovné postupy kontrolných orgánov znamenať výzvu. Vytvára však jednoznačnú 
pridanú hodnotu, pokiaľ ide o schopnosť verejných orgánov postupovať so 
zameraním na budúcnosť a  reformu. Vonkajší pohľad verejného auditu môže 
poskytnúť usmernenia, ako sa vyhnúť zlyhaniam, ako prehodnotiť zavedené štruktúry a 
procesy, a najmä dať tvorcom politiky podnety na reformu. Tento príspevok k 
optimálnemu využívaniu verejných prostriedkov prináša orgánom dohľadu a ich 
zamestnancom uspokojivú pridanú hodnotu z ich činnosti. Rovnako pri uskutočňovaní 
kontroly ide o efektívnosť a účinky v záujme vynaložených finančných prostriedkov.

15. Dvor audítorov má podľa zmluvy pomáhať Európskemu parlamentu pri výkone 
jeho právomocí kontrolovať plnenie 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?
Okrem rozpočtovej zvrchovanosti je kľúčovým pilierom demokratického systému verejný 
dohľad. Aby bolo možné túto úlohu plniť čo najúčinnejšie, je nevyhnutná príslušná 
podpora inštitúcií, ktoré sú tiež zodpovedné.

Európsky dvor audítorov musí pri postupe udeľovania absolutória a vo svojich osobitných 
správach predkladať komplexný, platný a objektívny základ pre činnosť Parlamentu 
na najvyššej úrovni kvality, a tak zabezpečovať požadovanú transparentnosť 
parlamentného dohľadu. Poslanci Európskeho parlamentu aj samotní občania by mali mať 
možnosť sa spoliehať na kvalitu zisťovania a posúdenia, správy musia byť zároveň včas 
k  dispozícii pre všetky budúce rozhodnutia a pre rôzne oblasti činnosti musia byť 
formulované vhodné praktické odporúčania. 

Avšak témy auditu sa musia najmä týkať aktuálnej problematiky s významom 
pre  budúcnosť a pokrývať oblasti s významným rizikom. Vhodná je aj štruktúrovaná 
diskusia o príslušných témach s Európskym parlamentom a Výborom pre kontrolu 
rozpočtu.

Na rakúskom dvore audítorov som bola 10 rokov zodpovedná za parlamentné vzťahy 
s  Národnou radou a parlamentami jednotlivých spolkových krajín. Táto skúsenosť ma 
naučila, že k rozhodujúcim faktorom úspešného finančného dohľadu patria správy písané 
spôsobom priaznivým pre čitateľa a odporúčania zamerané na uskutočňovanie 
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a  postupy prijímania následných opatrení. Ďalším pozitívnym prínosom môže 
v  dôsledku toho byť správna prezentácia správy a jej záverov pri prejednávaní vo Výbore 
pre kontrolu rozpočtu a tiež v príslušných výboroch odborníkov. 

Ak sú tieto požiadavky splnené, má Parlament dobrý základ pre plnenie svojich 
povinností v oblasti dohľadu najmä v záujme demokratickej zodpovednosti a legitimity 
a udržateľnosti EÚ vo všeobecnosti. 

16. Aký je podľa Vášho názoru prínos auditu výkonnosti a ako by sa mali jeho výsledky 
začleniť do postupov riadenia?

V súlade so zameraním na kultúru riadneho finančného hospodárenia vo verejnej správe 
existujú vo vzťahu k verejným auditom určité očakávania. Zdrojom verejných finančných 
prostriedkov je práca daňových poplatníkov a my máme voči týmto daňovým 
poplatníkom zodpovednosť. Preto by sa mali verejné finančné prostriedky vynakladať čo 
najzodpovednejšie, najefektívnejšie a najúčinnejšie, aby bolo možné dosiahnuť ciele, 
o  ktoré sa usilujú politiky a programy, a zároveň zabezpečiť optimálne využívanie 
zdrojov. 

Týmto absolútne kľúčovým otázkam sa obvykle venujú audity výkonnosti. Ako už 
bolo uvedené, na základe tohto vývoja sa od verejných auditov očakáva, že sa činnosť v 
oblasti auditu bude zodpovedajúcim spôsobom vyvíjať a bude sa týmito zásadami 
riadiť. Rakúsky dvor audítorov uskutočňuje prevažne audity výkonnosti a rakúska správa 
od  rozpočtovej reformy v roku 2013 zohráva priekopnícku úlohu v rozdeľovaní verejných 
finančných prostriedkov so zameraním na účinky. Ako na rakúskom dvore audítorov, tak 
na spolkovom ministerstve financií som sa mohla presvedčiť o pridanej hodnote 
vytváranej širším zameraním auditu výkonnosti a o výhodách riadenia zameraného na 
účinky. Za príklad osvedčeného postupu považujem zásady stanovené v rakúskej ústave, 
ktorými sú zameranie na účinky, transparentnosť, efektivita a čo najvernejšie zachytenie 
finančnej situácie. 

Orgány auditu oprávnene očakávajú audity zamerané na efektivitu a účinnosť spôsobu, 
akým sa využívajú rozpočtové prostriedky, spolu s prehláseniami o dosahovaní 
politických cieľov a s odporúčaniami v záujme lepšieho využívania verejných zdrojov. 
Verejné správy z auditov týkajúce sa výsledkov poskytujú tvorcom politiky a riadiacim 
pracovníkom a zamestnancom pracujúcim vo verejných inštitúciách komplexný základ na 
to, aby zlepšovali činnosť inštitúcií tak, aby sa verejné finančné prostriedky optimálne 
využívali. Vytvárajú transparentnosť a tým zvyšujú nevyhnutné povedomie a 
pravdepodobnosť uskutočňovania. V neposlednej rade posilňujú dôveru občanov. Táto 
pridaná hodnota, ktorú prinášajú audity výkonnosti a príslušné osobitné správy, by sa 
tak mala viac využívať. Ak by som bola vymenovaná za členku Európskeho dvora 
audítorov, s veľkým potešením by som využila svoje skúsenosti s auditami výkonnosti a s 
riadením zameraným na účinky v záujme cieľov Európskej únie.

17. Ako by sa mohla zlepšiť spolupráca medzi Dvorom audítorov, národnými 
kontrolnými inštitúciami a Európskym parlamentom (Výborom pre kontrolu 
rozpočtu) v oblasti auditu rozpočtu EÚ?
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Článok 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie veľmi správne stanovuje, že Európsky 
dvor audítorov a vnútroštátne orgány kontroly účtovníctva členských štátov spolupracujú 
vo vzájomnej dôvere pri uznávaní vzájomnej nezávislosti. 

Predpokladom spolupráce vo vzájomnej dôvere pri uznávaní nezávislosti je navzájom 
chápať svoje postoje. To je osobitne dôležité vzhľadom na to, že sa aj na úrovni dvorov 
audítorov prejavuje rozmanitosť, ktorá dodáva Európskej únii jej špecifickú kvalitu. 
Jednotlivé vnútroštátne orgány auditu majú vzhľadom na rôznu históriu úplne odlišné 
právne postavenie a oblasti pôsobnosti a pokrývajú audity financovania, audity súladu 
s  predpismi a audity výkonnosti na rôznej úrovni, z ktorých každá má svoje príslušné 
silné stránky. To isté často platí aj pre vykonávanie programov a politík EÚ na 
vnútroštátnej úrovni. 

Je teda výzvou, avšak o to účinnejšie zamerať sa na učenie sa od najlepších, tak pokiaľ 
ide o spoluprácu, ako aj pokiaľ ide o samotné audity, prerokúvať tieto zistenia na 
európskej aj vnútroštátnej úrovni a uplatňovať odporúčania. 

Ďalším dôvodom, prečo je tento prístup založený na spolupráci taký dôležitý je to, že 
väčšina rozpočtu EÚ sa vykonáva v rámci zdieľaného riadenia a optimálne využívanie 
finančných prostriedkov môžu zabezpečiť iba spoločne obaja partneri, ktorí sa na 
verejných auditoch podieľajú. 

Ako som už uviedla, moja zodpovednosť na rakúskom dvore audítorov zahŕňala aj 
kontakty s kontrolnými orgánmi členských štátov EÚ a s Európskym dvorom audítorov, 
kde som okrem iného predkladala vtedajšie rakúske požiadavky na presadenie auditov 
výkonnosti prostredníctvom Európskeho dvora audítorov. 

Vývoj, ku ktorému od tej doby došlo na základe novej stratégie Európskeho dvora 
audítorov, ktorý sa zameral na audity výkonnosti, lepšiu koordináciu programov auditu a 
optimálne uskutočňovanie spoločných auditov, nepochybne predstavuje ďalšie dôležité 
míľniky v rámci zlepšenia spolupráce. Na to by som sa primerane zameriavala aj 
naďalej. 

Ďalším rozhodujúcim faktorom je však aj spolupráca medzi Európskym dvorom 
audítorov a vnútroštátnymi parlamentami a vnútroštátnymi inštitúciami. Vzhľadom 
na význam zdieľaného riadenia pre rozpočet je zásadné sa zamerať na lepšie využívanie 
prostriedkov EÚ v spolupráci s členskými štátmi. V tejto oblasti by bolo rozhodujúce sa 
sústrediť na Európsky dvor audítorov a na Európsky parlament spolu s vnútroštátnymi 
parlamentami a vnútroštátnymi orgánmi auditu.

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?
Ako už bolo uvedené v odpovedi na predchádzajúcu otázku, je pre Európsky dvor 
audítorov spolupráca v duchu dôvery s vnútroštátnymi orgánmi auditu pri zachovávaní 
nezávislosti rozhodujúcim faktorom úspešného verejného finančného dohľadu pri 
všetkých činnostiach auditu. Iba spoločne môžme dosiahnuť zamýšľané zámery na 
európskej úrovni a tiež znížiť výskyt chýb. 
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Tento prístup založený na spolupráci je tiež rozhodujúci pri poskytovaní príslušných 
záverov auditu, ktoré sa priamo týkajú členských štátov, Európskemu parlamentu. Pre 
vnútroštátne orgány auditu je typické porozumenie regionálnym osobitostiam a s tým 
spojená znalosť detailov a súvislostí, zatiaľ čo Európsky dvor audítorov sa vyznačuje 
svojim celkovým prehľadom a svojim prepojeným „európskym“ prístupom. Podstatná je 
preto výmena zistení v rámci auditu a kontrolných údajov v rámci právnych 
ustanovení – a to tak z hľadiska účinného využívania zdrojov v oblasti auditu, ako aj 
z  hľadiska účinnosti samotných kontrol. 

To však zároveň predpokladá jednotné štandardy auditu a zároveň aj príslušnú výmenu 
skúseností medzi audítormi. K budovaniu vzájomného porozumenia a povedomia 
o  rozdieloch medzi jednotlivými subjektmi každopádne prispievajú spoločné workshopy, 
školiace programy a vzájomná výmena informácií v rámci spolupráce medzi 
audítormi. Za vyslovene pozitívny príklad tu považujem program MBA pre verejné 
audity, ku ktorému dal podnet rakúsky dvor audítorov spolu s Ekonomickou univerzitou 
vo Viedni. 

Ďalší rozhodujúci faktor spočíva v metóde prípravy správ, osobitne pokiaľ ide o zložitú 
problematiku. Aj pri detailných témach je dôležité – na základe komplexných platných 
zistení – klásť dôraz na hlavné body, upozorňovať na informácie nevyhnutné pre 
parlamentnú činnosť a prepájať ich s príslušnými odporúčaniami s cieľom zlepšiť 
vnímanie vykonanej práce príp. príkladov osvedčených postupov zo strany verejnosti. 

Ďalšie otázky

19. Stiahnete svoju kandidatúru, ak Európsky parlament zaujme odmietavé stanovisko 
k Vášmu vymenovaniu za členku Dvora audítorov?

Áno. 

Uchádzam sa o túto funkciu, pretože by som rada prispela k zabezpečeniu čo najlepšieho 
využívania verejných finančných prostriedkov a k fungovaniu orgánov a inštitúcií 
v  záujme európskych cieľov. Mojim cieľom je čo najvyššia dôvera v činnosť Európy, 
lepšie využívanie finančných prostriedkov a optimálne dosahovanie politických cieľov 
v  záujme európskych daňových poplatníkov. 

To predpokladá, že budem môcť pri výkone svojej funkcie nadviazať vynikajúcu 
spoluprácu s príslušnými orgánmi a inštitúciami, a to s plnou dôverou. Podľa zmluvy sa 
očakáva aj to, že členovia Európskeho dvora audítorov preukážu nezávislosť a príslušnú 
kvalifikáciu a že sa zaviažu plniť svoje úlohy v záujme Európskej únie. 

Ak pri vypočutí nedokážem presvedčiť Parlament, že som profesionálne a osobne 
vhodnou osobou, že sa stotožňujem s cieľmi nezávislej organizácie auditu a zodpovedám 
legitímnemu očakávaniu voči jej členom, potom by som nemala dostatočný základ pre 
plnenie svojich úloh tak, ako som si predsavzala. Z toho dôvodu by som svoju 
kandidatúru stiahla. 
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