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ΠΡΟΣΑΗ ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ 

 

ζτεηικά με ηον προηεινόμενο διοριζμό ηοσ Ladislav Balko φς μέλοσς ηοσ Δλεγκηικού 

Σσνεδρίοσ 

(C8-0413/2015 – 2015/0816(NLE)) 

(Γιαβούλεσζη) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 286 παξάγξαθνο 2 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζχκθσλα κε ην νπνίν θιήζεθε απφ ην πκβνχιην λα 

γλσκνδνηήζεη (C8-0413/2015), 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 121 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ (A8-

0055/2016), 

Α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Δπηηξνπή Διέγρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ πξνέβε ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ πξνζφλησλ ηνπ ππνςεθίνπ, ηδίσο απφ ηελ άπνςε ησλ απαηηήζεσλ πνπ 

νξίδνληαη ζην άξζξν 286 παξάγξαθνο 1 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο·  

Β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη θαηά ηε ζπλεδξίαζή ηεο ζηηο 15 Μαξηίνπ 2016 ε Δπηηξνπή 

Διέγρνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ πξνέβε ζε αθξφαζε ηνπ νξηζζέληνο απφ ην πκβνχιην 

ππνςεθίνπ γηα ην αμίσκα ηνπ κέινπο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, 

1. εθδίδεη ζεηηθή γλψκε ζρεηηθά κε ηνλ δηνξηζκφ απφ ην πκβνχιην ηνπ Ladislav Balko σο 

κέινπο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ· 

2. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ηελ παξνχζα απφθαζε ζην πκβνχιην θαη, 

πξνο ελεκέξσζε, ζην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζηα ινηπά ζεζκηθά φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη ζηα ειεγθηηθά φξγαλα ησλ θξαηψλ κειψλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΣΟΤ LADISLAV BALKO 

Γελλήζεθε ην 1954 ζην Slepčany ηεο ινβαθίαο. 

πνχδαζε λνκηθά ζην Παλεπηζηήκην Comenius ηεο Μπξαηηζιάβαο. ηε ζπλέρεηα έγηλε 

δηδάθησξ Ννκηθήο, PhD θαη ιέθηνξαο δεκνζηνλνκηθνχ θαη εκπνξηθνχ δηθαίνπ. 

Σν 1990 θαη ην 1991 δηεηέιεζε αλψηεξνο λνκηθφο ζχκβνπινο ηεο Γηεχζπλζεο Σεισλείσλ ηεο 

ινβαθηθήο Γεκνθξαηίαο. Απφ ην 1991 έσο ην 1999, θαηείρε κηα ζεηξά δηεπζπληηθψλ ζέζεσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζέζεο ηνπ αλαπιεξσηή γεληθνχ δηεπζπληή ζηε κεγαιχηεξε 

ζινβαθηθή εκπνξηθή ηξάπεδα, ηελ Všeobecná úverová banka (VÚB). 

Απφ ην 2001 έσο ην 2004 ήηαλ αλαπιεξσηήο δηνηθεηήο θαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο Δηζαγσγψλ - Δμαγσγψλ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο ινβαθίαο θαη ην 

2003 δηεηέιεζε δηνηθεηηθφο γεληθφο δηεπζπληήο ηνπ θπβεξλεηηθνχ νξγαληζκνχ Slovak 

Investment and Trade Development Agency (SARIO). Σν 2004 δηνξίζηεθε κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο ινβαθίαο 

(NBS). 

Υάξε ζηελ καθξφρξνλε πείξα ηνπ ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, ην 2006 ν Γξ Balko έγηλε 

ζχκβνπινο ηνπ πξσζππνπξγνχ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο ινβαθίαο γηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ζέκαηα θαη γηα ζέκαηα μέλσλ επελδχζεσλ. Με απηήλ ηνπ ηελ ηδηφηεηα, έδσζε έκθαζε ζε 

ηνκείο φπσο ε θπβεξλεηηθή δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ, ν πξνυπνινγηζκφο, ηα 

δηαξζξσηηθά ηακεία θαη άιινη ζπλαθείο ηνκείο. εκαληηθή ππήξμε επίζεο ε ζπκβνιή ηνπ 

ζηελ πηνζέηεζε ηνπ επξψ απφ ηελ ινβαθία. Ο Γξ Balko ζπλέηαμε ηε «Γήισζε ηεο 

παλεζληθήο ζπκθσλίαο γηα ηελ πηνζέηεζε θαη ρξήζε ηνπ επξψ ζηε ινβαθία» θαη 

δηνξγάλσζε πνιιέο δηαζθέςεηο ζρεηηθά κε απηφ ην δήηεκα. Σν 2006 έγηλε αληηπξφεδξνο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Σξάπεδαο Δγγπήζεσλ θαη Αλάπηπμεο ηεο ινβαθίαο (SZRB) θαη 

ζηε ζπλέρεηα δηνξίζηεθε κέινο ηνπ πκβνπιίνπ Σηκψλ ηεο θπβέξλεζεο ην 2008. 

Δπηπξνζζέησο πξνο ηηο πξαθηηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, 

αλέπηπμε, σο επηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο δεκνζηνλνκηθνχ δηθαίνπ ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Comenius ηεο Μπξαηηζιάβαο, δξαζηεξηφηεηα ιέθηνξα κε αληηθείκελν ηα 

δεκφζηα νηθνλνκηθά, ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ηνλ δεκνζηνλνκηθφ έιεγρν, ηε θνξνινγία θαη ηα 

ηεισλεία, ην λφκηζκα, ηηο πξάμεηο ζπλαιιάγκαηνο θαη ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο θαη 

έγξαςε πνιιά επηζηεκνληθά θαη ηερληθά άξζξα ζρεηηθά κε απηά ηα ζέκαηα θαζψο θαη 

πνιπάξηζκα βηβιία γηα ην δεκνζηνλνκηθφ δίθαην. 

Έγηλε κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζηηο 7 Μαΐνπ 2010. Έσο ηηο 30 

Ιαλνπαξίνπ 2014 ήηαλ κέινο ηνπ Σκήκαηνο IV. Ο Γξ Balko ήηαλ ππεχζπλνο γηα ηε 

δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ηεο εηήζηαο δήισζεο αμηνπηζηίαο (DAS) ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη 

άιισλ εζσηεξηθψλ πνιηηηθψλ θαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ επηδφζεσλ ζηνλ ίδην ηνκέα. Σνλ 

Απξίιην ηνπ 2012 έγηλε αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνπ Σκήκαηνο IV ζην νξηδφληην Σκήκα 

CEAD θαη ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2013 έγηλε αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνπ Σκήκαηνο IV ζηελ 

δηνηθεηηθή επηηξνπή. Δπηπιένλ, απφ ηηο 12 Φεβξνπαξίνπ 2012 ήηαλ κέινο ηεο Δπηηξνπήο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ηεο νπνίαο ππήξμε πξφεδξνο απφ ηηο 24 Απξηιίνπ 2013 έσο ηηο 28 

Φεβξνπαξίνπ 2014. 
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Σελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2014 δηνξίζηεθε κέινο ηνπ Σκήκαηνο ΙΙ - Γηαξζξσηηθέο πνιηηηθέο, 

Μεηαθνξέο θαη Δλέξγεηα: είλαη επίζεο εηζεγεηήο γηα ην θεθάιαην ηεο νηθνλνκηθήο, 

θνηλσληθήο θαη εδαθηθήο ζπλνρήο θαη ππεχζπλνο γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ DAS θαη ηνπ 

ειέγρνπ ησλ επηδφζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο θαη ησλ δηαξζξσηηθψλ 

ηακείσλ. Δίλαη ην κέινο πνπ εθπξνζσπεί ην Σκήκα ΙΙ ζην Σκήκα CEAD θαη ππήξμε επίζεο 

εηζεγεηήο γηα πνιινχο ειέγρνπο ησλ επηδφζεσλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΠΟ ΣΟΝ LADISLAV BALKO ΣΗ 
ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΣΟΤ Χ ΜΔΛΟΤ ΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ 

ΣΟΥΧΝ ΣΟΤ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ ΘΗΣΔΙΑ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο κνπ ζην ΔΔ, εξγάζηεθα ζε έλα αλεμάξηεην φξγαλν 

εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ πξαγκαηηθφ επαγγεικαηηζκφ θαη 

εχξπζκε ιεηηνπξγία, θαη γλψξηζα πνιινχο θαηεξηηζκέλνπο θαη αθνζησκέλνπο 

ζπλαδέιθνπο κεηαμχ ησλ κειψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ. Πξνζπάζεζα λα αληαπνδψζσ απηά 

ηα ζεηηθά ζηνηρεία, ζπκβάιινληαο ζηηο εξγαζίεο ηνπ ΔΔ κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο. 

Πξψηνλ, είρα θαη εμαθνινπζψ λα έρσ, ην πξνλφκην λα είκαη εηζεγεηήο γηα έλα θάζεην 

θεθάιαην ηεο εηήζηαο έθζεζεο ηνπ ΔΔ. Λίγν κεηά ηελ άθημή κνπ, σο κέινο ηνπ Σκήκαηνο 

IV «Έζνδα, έξεπλα θαη εζσηεξηθέο πνιηηηθέο», νξίζηεθα εηζεγεηήο γηα ην θεθάιαην ηεο 

εηήζηαο έθζεζεο πνπ αθνξά ηελ έξεπλα θαη ηηο ινηπέο εζσηεξηθέο πνιηηηθέο γηα ηε δήισζε 

αμηνπηζηίαο (DAS) γηα ηα νηθνλνκηθά έηε 2010, 2011 θαη 2012. Ήκνπλ επίζεο εηζεγεηήο 

γηα ηε γλσκνδφηεζε 6/2012 ζρεηηθά κε ηε λνκνζεηηθή πξφηαζε γηα ηνπο θαλφλεο 

ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα Οξίδνληαο 2020, νη νπνία έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

έγθξηζε ησλ θηιφδνμσλ απινπζηεχζεσλ πνπ ζεζπίδνληαη κε ηελ πξφηαζε. Απφ ηνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 2014, ππήξμα κέινο ηνπ Σκήκαηνο II «Γηαξζξσηηθέο πνιηηηθέο, κεηαθνξέο 

θαη ελέξγεηα» θαη ήκνπλ εηζεγεηήο γηα ην θεθάιαην ηελ εηήζηαο έθζεζεο πνπ αθνξά ηελ 

πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή γηα ηελ εηήζηα DAS 2013 θαη γηα ην θεθάιαην ζρεηηθά κε ηελ 

νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη εδαθηθή ζπλνρή γηα ηελ DAS 2014 θαζψο θαη γηα ηελ ηξέρνπζα 

DAS 2015. 

Γεχηεξνλ, ήκνπλ ππεχζπλνο γηα πνιινχο ελδηαθέξνληεο θαη ζεκαληηθνχο ειέγρνπο 

επηδφζεσλ θαη έηζη ππήξμα εηζεγεηήο γηα ηηο αθφινπζεο εηδηθέο εθζέζεηο: 

 4/2011 «Έιεγρνο ηνπ κεραληζκνχ εγγπήζεσλ ππέξ ησλ ΜΜΔ» (CONT Δηζεγήηξηα θ. 

Ingeborg Gräßle)·

 2/2013 «Δίλαη απνδνηηθή ε εθ κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο εθαξκνγή ηνπ έβδνκνπ 

πξνγξάκκαηνο-πιαηζίνπ γηα ηελ έξεπλα;» (CONT Δηζεγήηξηα θα Monika  

Panayotova)·

 16/2013 «Απνινγηζκφο ηνπ “εληαίνπ ειέγρνπ” θαη ηεο ρξεζηκνπνίεζεο απφ ηελ 

Δπηηξνπή ησλ εξγαζηψλ ησλ εζληθψλ ειεγθηηθψλ αξρψλ ζηνλ ηνκέα ηεο ζπλνρήο» κε 

εηζεγεηή ηνλ θ. Boguslaw Liberadzki(CONT )·

 6/2014 «Δπηηεχρζεθαλ ζεηηθά απνηειέζκαηα κε ηε ζηήξημε απφ ηα ηακεία ηεο 

πνιηηηθήο ζπλνρήο γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο;»(κε εηζεγεηή 

ηνλ θ. Miroslav Poche (CONT )·

 14/2014 «Με πνηνλ ηξφπν ππνινγίδνπλ, πεξηνξίδνπλ θαη αληηζηαζκίδνπλ ηα ζεζκηθά 

θαη ινηπά φξγαλα ηεο ΔΔ ηα αέξηα ζεξκνθεπίνπ πνπ εθπέκπνπλ;»  κε εηζεγήηξηα ηελ 

θα Patricija Sulin (CONT )·

 Δπί ηνπ παξφληνο, είκαη ππεχζπλνο γηα ηνπο ελ εμειίμεη ειέγρνπο επηδφζεσλ φζνλ 

αθνξά ηηο ζηδεξνδξνκηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο ζηελ ΔΔ, ην επξσπατθφ 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο ζηδεξνδξνκηθήο θπθινθνξίαο, θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ 

θιεηζίκαηνο ησλ πξνγξακκάησλ ζπλνρήο θαη αγξνηηθήο αλάπηπμεο 2007-2013.

Πέξα απφ ηα θαζήθνληα απηά, είκαη ζήκεξα επίζεο ν εθπξφζσπνο ηνπ Σκήκαηνο II ζην 

νξηδφληην Σκήκα CEAD (πληνληζκφο, Αμηνιφγεζε, Γηαζθάιηζε θαη Αλάπηπμε ησλ 

ειέγρσλ). Απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2012, είκαη κέινο θαη, απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2013 έσο 
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ηνλ Φεβξνπάξην 2014, ήκνπλ πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηνπ ΔΔ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο κνπ, είρα θαξπνθφξεο θαη επνηθνδνκεηηθέο ζρέζεηο κε 

ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ηεο ΔΔ, φπσο ηα κέιε ηεο επηηξνπήο CONT ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ ή ηνπο αξκφδηνπο Δπηηξφπνπο. Δπίζεο, είρα θαιέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο κε ην 

εζληθφ Αλψηεξν Διεγθηηθφ πλέδξην θαη κε ηελ Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο ινβαθίαο, θπξίσο φζνλ αθνξά ηελ ελεκέξσζή ηνπο 

ζρεηηθά κε ην έξγν θαη ηα πξντφληα ηνπ ΔΔ θαη ηηο ηαθηηθέο παξνπζηάζεηο ησλ εηήζησλ 

εθζέζεσλ ηνπ ΔΔ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο κνπ, απέθηεζα ζεκαληηθή πείξα θαη γλψζεηο ζρεηηθά κε ην 

έξγν ηνπ ΔΔ θαη ην πιαίζην ινγνδνζίαο κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί. Δλδηαθέξνκαη 

ηδηαίηεξα λα ζπλεηζθέξσ κε φιεο απηέο ηηο γλψζεηο θαη ηελ πείξα ζην πιαίζην ηεο ζπλέρηζεο 

ηνπ έξγνπ κνπ ζην ΔΔ, ζέηνληαο ζε εθαξκνγή ηα εηήζηα θαη πνιπεηή ζηξαηεγηθά έγγξαθά 

ηνπ έσο ην 2017 θαη κεηά, εμαζθαιίδνληαο εηήζηεο εθζέζεηο αθφκε πεξηζζφηεξν 

επηθεληξσκέλεο ζηηο επηδφζεηο θαη εζηηαζκέλεο ζηηο αλάγθεο ησλ βαζηθψλ ελδηαθεξφκελσλ 

κεξψλ θαη ηδίσο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, θαζψο θαη ζεκαληηθέο θαη επίθαηξεο 

εηδηθέο εθζέζεηο πνπ λα εμαζθαιίδνπλ πξνζηηζέκελε αμία. Δίκαη επίζεο πξφζπκνο λα 

βνεζήζσ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ λέσλ εμειίμεσλ θαη πξνθιήζεσλ κε ηηο νπνίεο 

πξνβιέπεηαη λα βξεζεί αληηκέησπν ην ΔΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επηηπρνχο 

πινπνίεζεο ηεο λέαο εζηηαζκέλεο ζηα θαζήθνληα νξγάλσζεο θαη ησλ ζρεηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ. ε απηφ ην πιαίζην, ζεσξψ ηελ πηζαλή αλαλέσζε ηεο ζεηείαο κνπ ζηνηρείν 

πνπ ζα ζπκβάιεη ζηε ζηαζεξφηεηα θαη ηε ζπλέρεηα ησλ εξγαζηψλ ηνπ ΔΔ, ην νπνίν ζα 

ππνδερζεί ζεκαληηθφ αξηζκφ λέσλ κειψλ ην 2016. 
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