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PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o imenovanju Nikolaosa Milionisa za člana Računskega sodišča
(C9-0125/2019 – 2019/0812(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 286(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se 
je posvetoval s Svetom (C9-0125/2019),

– ob upoštevanju člena 129 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A9-0027/2019),

A. ker je Odbor za proračunski nadzor ocenil kandidatova priporočila, zlasti glede na 
zahteve iz člena 286(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

B. ker je Odbor za proračunski nadzor na seji 12. Novembra 2019 poslušal predstavitev 
kandidatke Sveta za članico Računskega sodišča;

1. odobri predlog Sveta, da se Nikolaosa Milionisa imenuje za člana Računskega sodišča;

2. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in v vednost Računskemu 
sodišču, kot tudi drugim institucijam Evropske unije in revizorskim organom držav 
članic.
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PRILOGA 1: ŽIVLJENJEPIS NIKOLAOSA MILIONISA

• Član Evropskega računskega sodišča (dekan senata I)

• Podpredsednik grškega računskega sodišča

• Asistent za pravo javnih financ, Univerza za družbene in politične vede Panteion, Atene

IZOBRAZBA

• Srednja šola v Artasu

• Diploma pravne fakultete, Univerza v Atenah (Pravna fakulteta)

• Diploma grške državne šole za javno upravo (oddelek za upravno pravosodje)

• Doktorat na pravni fakulteti, Univerza v Atenah

• Diplôme d’études approfondies (Specialistična diploma na področju javnega prava), 

Univerza Paris I

• Diplôme d’études approfondies (Specialistična diploma na področju javnega 

računovodstva), Univerza Paris VIII

POKLICNE IZKUŠNJE

Na Evropskem računskem sodišču:
• dekan senata I (razvoj podeželja, okolje, podnebne spremembe, ribištvo) (od junija 2018)

• Kot član Evropskega računskega sodišča sem bil odgovoren za poglavje o varnosti in 

državljanstvu v letnem poročilu za leto 2015, od leta 2016 pa sem odgovoren za poglavje o 

naravnih virih. Bil sem tudi poročevalec za posebna poročila o skupni kmetijski politiki in 

okolju: št. 1/2017 (Natura 2000), 26/2016 (navzkrižna skladnost), 25/2016 (identifikacijski 

program za zemljišča), 25/2015 (podpora EU za podeželsko infrastrukturo).

• član upravnega odbora Evropskega računskega sodišča

• član odbora za notranjo revizijo (od marca 2014 do maja 2018)

• član uredniškega odbora mesečne revije Računskega sodišča

Na grškem računskem sodišču:
• sodnik na sodišču prve stopnje (revizor) (1989–1996)

prizivni sodnik (Conseiller Référendaire) (1996-2004)
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višji svetnik (Conseiller-Maître)(2004-2014)

podpredsednik (od 2014)

• član posebnega sodišča za spore v zvezi s plačilom sodnih uradnikov iz člena 88(2) ustave 

in posebnega sodišča za neveljavne procese iz člena 99 ustave za obdobje 2008–2009

• predsednik 7. ešalona grškega računskega sodišča (preverjanje javnih storitev pred 

sklenitvijo pogodbe) (2011–2013)

• predsednik oddelka I (2012) in oddelka VI (2013) grškega računskega sodišča

• predsednik grškega organa za odškodnine žrtvam pri ministrstvu za pravosodje, preglednost 

in človekove pravice (2009–2011)

• član revizijskega odbora za finance političnih strank in parlamentarnih kandidatov, člen 21 

zakona št. 3023/2002 (2012–2013 )

• predsednik odbora za uvedbo novih revizijskih metod pri grškem računskem sodišču v 

okviru projektne skupine (2012–2013)

Splošne revizijske naloge:
• predsednik revizijskega odbora organizacije The Athens Concert Hall (1997–2006)

JEZIKI

• angleščina in francoščina

SODELOVANJE V ZAKONODAJNIH
ODBORIH

• zakon o javnih dediščinah

• zakon št. 4055/2012 o pravičnih postopkih zanje in njihovem razumnem trajanju

• zakon št. 3852/2010 o novi strukturi lokalne uprave in decentralizirani upravi – 

program Kallikratis

• zakon št. 3871/2010 o finančnem poslovodenju in odgovornosti

PEDAGOŠKE IZKUŠNJE

• Univerza v Atenah (Pravna fakulteta) – poučevanje o zakonu o računskem sodišču na 
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podiplomski šoli za javno pravo (2007–2010)

• Univerza v Pireju: poučevanje mednarodnega in evropskega davčnega prava, 5. semester, 

oddelek za mednarodne in evropske študije (predsedniški odlok 407/1980) (2003–2005)

• Univerza Panteion: poučevanje o evropskih javnih institucijah in evropskem finančnem 

pravu na podiplomski šoli splošne pravne fakultete (2005–2018)

• Državni center za javno upravo: poučevanje posebnih predmetov, povezanih z davčnim 

pravom, na inštitutu za usposabljanje javnih uslužbencev (1996–1997) 

• Državna šola za pravosodne delavce: poučevanje posebnih predmetov, povezanih z 

upravnim zakonom (1998), Evropskim računskim sodiščem in evropskim upravnim pravom 

ter svoboščinami Skupnosti (2001–2013)

KNJIGE

1. Institucionalna vloga grškega računskega sodišča
(doktorska disertacija)
1. izdaja 2002 (predgovor G. Papadimitriou), Ant. N. Sakkoulas Publishers, 557 str. 
2. izdaja 2006, 662 str.

2. Računsko sodišče: sodobni trendi in razvoj
2012, Nomiki Vivliothiki, 370 str.

3. Evropsko računsko sodišče
1999, Ant. N. Sakkoulas Publishers, 232 str.

4. Elementi evropskega davčnega prava
1. izdaja, 2004, Ant. N. Sakkoulas Publishers, 142 str. 
2. izdaja, 2008, Ant. N. Sakkoulas Publishers, 323 str.

5. Opažanja
2005, Ekdoseis ton Filon Publishers, 208 str.
(eseji o družbenih in literarnih vprašanjih), dobitnik nagrade Panayiotis Foteas za 

leto 2009
6. Sledi in palimpsesti

2009, Evthini, Analogio 31, 136 str.
(zbirka esejev), 2010
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ČLANKI

1. Utemeljevanje upravnih aktov. Poskus kritične obravnave sodne prakse grškega 
računskega sodišča in njenega odnosa z ustrezno sodno prakso vrhovnega upravnega 
sodišča
Deltio Elenktikou Synedriou (Bilten računskega sodišča), Št. 11–12 (1991), str. 237–258

2.  Razmislek o reviziji državnega financiranja političnih strank, ki jo izvaja grško 
računsko sodišče
To Syntagma (Ustava), št. 17 (1991), str. 529–543

3. Sodna praksa, ki izhaja iz incidenčnega nadzora upravnih aktov, ki ga izvaja grško 
računsko sodišče
Dioitiki Diki (Upravno pravosodje), letnik 4 (1992), str. 249–266

4. Nadzor nad javnimi podjetji in računsko sodišče
Dioitiki Diki (Upravno pravosodje), letnik 5 (1993), str. 1121–1139

5. Organi in mehanizmi za revizijo financiranja političnih strank
Koinovoulevtiki Epitheorisi (Parlamentarna revija), posebna številka (1993): „I 
chrimatodotisi ton politikon kommaton“ (Financiranje političnih strank), 15–16, str. 20–29

6. Kritični pristop h konceptu javnega računovodje (Comptable Public) v grškem in 
francoskem finančnem pravu
Dioitiki Diki (Upravno pravosodje), letnik 7 (1995), str. 818-832

7. Evropsko računsko sodišče in oblikovanje „evropskega načina revizije“
Zbornik, posvečen profesorju Dimitrisu Korsuju, 1998, str. 277–311

8. Primerjalni pregled pravne narave vrhovnih revizijskih institucij držav članic 
Evropske unije
Objavljeno v monografiji: Postopki računskega sodišča in njegov prispevek k institucijam 
(„Oi dikaiodosies tou Elenktikou Synedriou kai i symbvoli tou stous thesmous“), Ethniko 
Typografio, Atene, 1998, str. 65–76

9. Goljufija v škodo interesom Evropske unije in Računsko sodišče
Objavljeno pod naslovom: Boj proti korupciji uradnikov in javnih uslužbencev 
(„Katapolemisi tis diafthoras ton kratikon leitourgon kai ypallilon“), prispevek na 
mednarodni konferenci, Atene, 22. – 23. oktober 1999 pod okriljem ministrstva za pravosodje, 
Ant. N. Sakkoulas Publishers, 2001, str. 241–259

10. Preventivna revizija javne porabe: potrebe in prihodnji razvoj
Zbornik, posvečen profesorju P. D. Dagtoglouju, Ant. N. Sakkoulas Publishers, 2002, 
str. 225–255

11. Razmislek o finančni reviziji lokalnih javnih organov
Dimos (Občina), zvezek 4 (2002), str. 3–14
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12. Korupcija in javna uprava
Dioitiki Diki (Upravno pravosodje), letnik 15 (2003), št. 2, str. 273-293

13. Sodnik na področju prava javnih financ pred Evropskim sodiščem za človekove 
pravice
Elliniki Epitheorisi Evropaikou Dikaiou (Grška revija evropskega prava) (2003), str. 391–
412

14. Sodobni pogledi na pokojninsko pravo
Timitikos Tomos Elenktikou Synedriou (Številka, namenjena računskemu sodišču) (2004), 
str. 615–640

15. Razmislek o izvrševanju pokojninskih odločb zoper grško javno upravo
Diki (Pravosodje), št. 35, april 2004, str. 404–413

16. Vpliv sodne prakse na proračun vlade
Epitheorisis Dimosiou Dikaiou (Revija javnega prava), 2005, str. 701–719

17. Omejena retroaktivnost plačevanja pokojnin: vprašanja v zvezi s členom 60(1) 
pokojninskega zakonika
EDKA (Revija za pravo socialne varnosti), 2005, str. 801–813

18. Ekonomska analiza prava kot instrumenta za oblikovanje in iskanje 
najučinkovitejše rešitve
EDKA (Revija za pravo socialne varnosti), 2005, str. 2–9

19. Finančna revizija lokalnih javnih organov: primer Francije
Epitheorisis Dimosiou Dikaiou (Revija javnega prava), 2006, str. 46–61

20. Protikorupcijske strategije v okviru kompetenc vrhovnih revizijskih institucij v 
Evropski uniji
Primerjalna študija protikorupcijskih sistemov v okviru pristojnosti vrhovnih revizijskih 
institucij v Evropi, zbirka Evropsko javno pravo, zv. LXXXII, 2006, str. 25 in naslednje, 321 
in naslednje, 443 in naslednje

21. Neobvezni in obvezni odhodki lokalnih javnih organov – odhodki in problemi z 
izvrševanjem njihovih proračunov
Efimerida Dioitikou Dikaiou (Časopis za upravno pravo), 2007, str. 375–380

22. Vprašanja razlage za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 v sodni praksi grškega 
računskega sodišča
EDKA (Revija za pravo socialne varnosti), 2007, str. 817–826

23. Evropsko povezovanje in nacionalna finančna suverenost
Dioitiki Theoria kai Praxi: Dioikisi kai Koinonia (Upravna teorija in praksa: uprava in 
družba), Sakkoulas Publishers, 2007, str. 245–268

24. Razmerje med sodnim nadzorom in ugotovitvami revizije
Timitikos tomos Nomikou Symvoliou tou Kratos (monografija, posvečena državnemu svetu), 
Ant. N. Sakkoulas Publishers, 2008, str. 677–707
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25. Vprašanja razlage finančnih določb: stališča in izpodbijanja
Monografija, posvečena Loukasu Theocharopoulosu in Dimitri Kontogeorga 
Theocharopoulou, Univerza Aristotel v Solunu, zv. 1, 2009, str. 461–476

26. Napetost, ki obkroža naravno sodišče za predpogodbeno preverjanje javnih 
pogodb
Theoria kai Praxi Dioikitikou Dikaiou (Teorija in praksa upravnega prava), 2010, str. 1001–
1010

27. Učinek člena 6(1) Evropske konvencije o človekovih pravicah na francosko 
računsko sodišče
Theoria kai Praxi Dioikitikou Dikaiou (Teorija in praksa upravnega prava), 2011, str. 217–
228

28. Posredna revizija napredovanj uradnikov s strani grškega računskega sodišča
Monografija, posvečena profesorju T. Panagopouluju, 2011, Sakkoulas Publishers, 
str. 505–526

29. Družbene svoboščine in okolje: asimptotično razmerje evropske gospodarske 
strukture
Elliniki Epitheorisi Evropaikou Dikaiou (Grška revija evropskega prava) 1/2011, zv. 31, 
str. 1–10

30. Informativni zapis o Lizbonski pogodbi in njenih davčnih določbah
Objavljeno v zbirki: Oi Piges tou Evropaikou Forologikiou Dikaiou. Protogenes kai 
paragogo dikaio prin kai meta ti Lissavona (Viri evropskega davčnega prava. Primarno in 
sekundarno pravo pred in po Lizboni), Nomiki Bivliothiki, 2012, str. 38–54

31. Evropsko računsko sodišče (členi 285–287 PDEU)
Objavljeno v zbirki: Synthiki EE kai SLEE, Kat’ arthro ermineia (PEU in PDEU – analiza po 
členih), Ed. V. Christianos, Nomiki Vivliothiki, 2012, str. 1174–1195

32. Novemu finančnemu upravljanju države naproti
Theoria kai Praxi Dioikitikou Dikaiou (Teorija in praksa upravnega prava), 2012, str. 797–
817. Številka, posvečena profesorju Nikolaosu I. Barbasu, 2013, Sakkoulas publishers, 
str. 251–283

33. Evropsko gospodarsko upravljanje: od fiskalne samodiscipline do krepitve 
nadzora
Glasilo Evropskega računskega sodišča, december 2014, št. 11, str. 9–13

34. Srednjeročni okvir za gospodarsko strategijo: začetni pristop
Izdaja ob 50. obletnici za redna upravna sodišča, Sakkoulas publishers, 2015, str. 793–810

35. Nedokončan premik k evropski gospodarski ustavi
Monografija, posvečena profesorju Panayiotisu Kanellopoulosu, Sakkoulas Publishers, 2015,
str. 477-501

36. Evropsko gospodarsko upravljanje in nacionalne politike: od gospodarske 
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„samodiscipline“ do krepitve nadzora
Monografija, posvečena Vasileiosu Skourisu, Sakkoula Publishers, Atene – Solun, 2016,
str. 265-282

37. Evropski semester
Gestion et Finances Publiques, 2016, str. 124–130

38. Evropski semester kot sredstvo za usklajevanje in nadzorovanje gospodarskih 
politik držav članic Evropske unije
Dikaiomata tou Anthropou (Človekove pravice), št. 72 (2017), str. 383–403

39. Spremljanje izvajanja priporočil revizije: izkušnje Evropskega računskega 
sodišča
Glasilo Evropskega računskega sodišča, november 2017, št. 11, str. 32–37

40.  Različni pogledi na javno financiranje enodomnega sistema v Grčiji
Gestion et finances publiques; 2. evropski simpozij o javnih financah: razprava o javnem 
financiranju parlamentov v Evropi; št. 5 (2018), str. 26–32 (sem avtor drugega dela članka z 
naslovom „Le Contrôle de la Cour des Comptes“)
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PRILOGA 2: ODGOVORI NIKOLAOSA MILIONISA NA VPRAŠALNIK

Opravljanje nalog: pridobljene izkušnje in zaveze za prihodnost

1. Kateri so vaši glavni dosežki na položaju člana Računskega sodišča? Katere so bile 
največje ovire?

Delo člana sodišča sem opravljal zavzeto in v zadnjih 6 letih objavil 7 posebnih poročil in 
4 poglavja v letnih poročilih. Moje revizije so naletele na pozitivne odzive na predstavitvah v 
Parlamentu in Svetu, pa tudi ob predstavitvah za medije in druge deležnike. 

Kolegi so mi zaupali pomembne horizontalne odgovornosti (usklajevanje, načrtovanje, 
metodologija itd.). Trenutno sem dekan senata I, odgovoren za preučitev „trajnostne rabe 
naravnih virov“, in član upravnega odbora. Več kot dve leti sem bil predstavnik senata I v 
senatu za usklajevanje, vrednotenje, zagotavljanje zanesljivosti in razvoj (senat CEAD). 
Ravno tako sem bil dve leti član odbora za notranjo revizijo in trenutno sem član uredniškega 
odbora revije Evropskega računskega sodišča.

Kar zadeva revizije smotrnosti poslovanja sem imel dve vrsti izzivov. Prvi je bil obravnava 
nekaterih zelo tehničnih tem, kot so popisi toplogrednih plinov, identifikacijski sistem 
zemljišč ali navzkrižna skladnost, in priprava revizijskih poročil z ustreznimi priporočili za 
strokovnjake, ki bi bila istočasno dostopna širši javnosti. Drugi izziv je bil, kako prispevati 
dodano vrednost na področjih, ki javnost zelo zanimajo in za katera je že na voljo več poročil, 
kot so ekološki proizvodi ali Natura 2000. Menim, da nam je uspelo predstaviti novo 
perspektivo s tem, da smo se osredotočili na naše strokovno področje: dobro upravljanje 
politik EU in s tem povezano financiranje. 

Glavna ovira, na katero sem naletel, je bil počasen napredek k „enotni reviziji“. Delo 
Evropskega računskega sodišča bi bilo bolj učinkovito, če bi lahko bolje izkoristili preglede, 
ki so jih opravili drugi revizorji. Ta cilj je bil del naše strategije za obdobje 2018–2020, zlasti 
kar zadeva izjavo o zanesljivosti. Nujen pogoj za to pa je, da lahko potrdimo zanesljivost dela 
drugih revizorjev. Izkazalo se je, da je to težje, kot je bilo pričakovati, na področju razdelka 2 
večletnega finančnega okvira – „naravni viri“, za katerega sem poročevalec. V naših letnih 
poročilih in v posebnem poročilu št. 7/2017 smo večkrat opozorili na pomanjkljivosti na ravni 
Komisije in na ravni certifikacijskih organov v državah članicah. Podali smo priporočila za 
izboljšanje stanja. 

2. Opišite najpomembnejše izkušnje, ki ste jih pridobili na področju, za katerega ste 
pristojni, in rezultate, ki ste jih dosegli pri opravljanju svojih nalog in revizij. 

Od leta 2016 sem poročevalec za poglavje 7 letnega poročila o naravnih virih, ki obravnava 
odhodke v višini 58 milijard EUR oziroma približno 37 % proračuna EU (podatki za leto 
2018). Leta 2015 sem bil poročevalec za ločeno poglavje v letnem poročilu o „varnosti in 
državljanstvu“, ki ga je Računsko sodišče takrat pripravilo prvič.

Bil sem poročevalec za naslednja poročila o reviziji smotrnosti poslovanja:

– Posebno poročilo št. 24/2014: Ali je bilo upravljanje podpore EU za preprečevanje in 
obnavljanje škode v gozdovih, ki so jo povzročili požari in naravne nesreče, dobro?
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– Posebno poročilo št. 25/2015: Podpora EU za podeželsko infrastrukturo: potencialne 
možnosti za doseganje bistveno večje stroškovne učinkovitosti

– Posebno poročilo št. 25/2016: Identifikacijski sistem za zemljišča je koristno orodje za 
določanje upravičenosti kmetijskih zemljišč, vendar bi bilo mogoče njegovo 
upravljanje še izboljšati

– Posebno poročilo št. 26/2016: Doseganje uspešnejše navzkrižne skladnosti in 
poenostavitve ostaja izziv

– Posebno poročilo št. 1/2017: Za izkoriščanje celotnega potenciala omrežja Natura 
2000 je potrebnih več prizadevanj

– Posebno poročilo št. 4/2019: Nadzorni sistem za ekološke proizvode se je izboljšal, 
vendar nekateri izzivi še vedno obstajajo

– Posebno poročilo št. 18/2019 o evidencah emisij toplogrednih plinov (predvidoma bo 
objavljeno novembra 2019)

Med najpomembnejše izkušnje, ki sem jih pridobil, bi uvrstil pomen odprtega dialoga in 
uporabe „pristopa, ki ne preseneča“, kot ga imenuje metodologija Računskega sodišča. Tak 
pristop pomaga vzpostaviti konstruktiven in neposreden odnos z našimi revidiranci. Je 
bistven, da lahko razumemo težave, ki nastopijo pri izvajanju politik EU, in podamo 
natančnejša in koristnejša priporočila. Za učinkovito komunikacijo sta potrebna zaupanje in 
dobra volja obeh strani. Tako se dosežejo boljši rezultati za revizijo in predvsem za državljane 
EU. 

Odprt dialog ni le dobra praksa v odnosih do revidirancev, ampak je bistven tudi v odnosu, ki 
ga vzpostavljamo s Parlamentom in drugimi deležniki. Revizija ima večjo težo, če je 
usklajena s sedanjimi ali prihodnjimi političnimi prednostnimi nalogami in če temelji na 
širokem posvetovanju s strokovnjaki s področij politik in predstavniki civilne družbe. 

3. Kakšna bi bila vaša dodana vrednost za Računsko sodišče, če bo vaš mandat podaljšan, 
zlasti na področju, za katerega bi bili pristojni? Ali bi radi postali odgovorni za kako 
drugo področje? Kaj vas motivira?

Skupaj s kolegi iz senata I sem prispeval k oblikovanju prihodnosti nekaterih ključnih politik 
EU. V našem mnenju o novi SKP smo poudarili, da je treba predlog utemeljiti na dolgoročni 
viziji za kmetijstvo v EU, podrobnejši oceni dohodkov kmetov, jasnih okoljskih ambicijah ter 
učinkovitem okviru uspešnosti in odgovornosti. Naša poročila o vprašanjih, povezanih s 
podnebjem, bi morala pomagati pri usmerjanju prizadevanj za uresničitev ambicioznih 
dolgoročnih ciljev EU glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Prepričan sem, da bomo 
prispevali dodano vrednost, če bomo nadaljevali po tej poti, še naprej spremljali vprašanja, ki 
smo jih že postavili, in proučevali učinke sedanjih in prihodnjih politik. 

Kot revizor, sodnik in akademik sem se opiral na svoje izkušnje iz preteklosti, da bi v naše 
revizijsko delo vnesel različne perspektive. Prav tako sem bil zelo motiviran na področjih, za 
katera je pristojen senat I, in pripravljen sem se soočiti s prihodnjimi izzivi. Cenil bi, če bi na 
začetku morebitnega drugega mandata lahko ostal v istem senatu. Menim pa tudi, da je dobra 
praksa, če revizorji po nekaj letih zamenjajo položaj, da pridobljene izkušnje uporabijo na 
novih področjih in da lahko področja, ki so ji obravnavali poprej, pregledajo različni revizorji. 
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4. Kako zagotovite, da so načrtovani revizijski cilji doseženi? Se vam je že zgodilo, da 
revizije niste mogli opraviti, in zakaj? Kako ravnate v takšnih spornih situacijah? 

Kot vsak projekt se tudi revizije soočajo z težavami pri izvajanju, ki povzročajo zamude ali 
nekatere težave pri doseganju načrtovanega rezultata. Da bi se temu izognil, natančno 
nadziram revizijsko delo od načrtovanja do izvedbe in poročanja. Težave poskušam 
predvideti in ko se pojavijo sem odziven in prožen. Zato mi nikoli ni bilo treba odpovedati 
revizije, ki je bila v teku. Včasih je bilo treba prvotni načrt prilagoditi realnosti in prišlo je do 
manjših zamud. Vedno sem dal prednost pripravi zelo kakovostnega poročila, ki je temeljilo 
na zadostnih dokazih in nudilo relevantna priporočila, četudi bi to lahko privedlo do 
nekajtedenske zamude.

5. Če bo vaš mandat podaljšan in če boste na primer izvoljeni za dekana enega od senatov 
Računskega sodišča, kako bi usmerjali njegovo delo in določili njegove prednostne 
naloge? Navedite dve ali tri področja, na katera bi se bilo treba osredotočiti v 
prihodnosti.

Kot dekan senata I menim, da bi morale biti naše prednostne naloge za naslednja leta oceniti 
model izvajanja SKP po letu 2020, prizadevanja za okolju in podnebju prijaznejše kmetijstvo, 
skladnost politik EU s cilji zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030 in leta 2050, 
učinkovitost projektov obnovljivih virov energije in prilagajanja podnebnim spremembam ter 
kako EU obravnava druge okoljske izzive (biotska raznovrstnost, kakovost vode in zraka, 
plastika itd.).

6. Če bi morali določiti revizijske naloge za letni delovni program Računskega sodišča, po 
katerih merilih bi izbirali s seznama prednostnih nalog, ki ga pripravi Parlament 
oziroma odbor CONT? 
Kako bi ravnali, če politična prednostna naloga ne bi ustrezala oceni tveganja za 
dejavnosti Unije, ki jo pripravi Računsko sodišče? 

Pri izbiri revizijskih nalog bi bilo treba upoštevati več dejavnikov: možnost revizije (odvisno 
od mandata Računskega sodišča, delitev odgovornosti med EU in državami članicami), 
pomembnost (v smislu proračuna ali narave), pravočasnost (na primer povezava s predlogom 
za pregled politike), pomen za zainteresirane strani in dodana vrednost. Predlogi odborov 
Parlamenta so v zvezi s tem zelo koristni, saj kažejo jasne politične prednostne naloge. V 
našem letnem delovnem programu smo upoštevali številne od teh predlogov. Parlamentu 
zagotavljamo tudi povratne informacije o tem, zakaj smo za revizijo neke teme izbrali 
drugačen trenutek ali zakaj smo k obravnavi pristopali z drugega zornega kota. 

Upravljanje resorja, delovnih metod in končnih izdelkov

7. Priprava kakovostnih, zanesljivih in pravočasnih poročil je ključnega pomena: 

– Kako bi zagotovili, da se za revizije uporabljajo zanesljivi podatki in da ugotovitve 
niso zastarele?

Pri sklicevanju na zunanje podatke smo pozorni na to, da uporabimo zadnje razpoložljive 
informacij v času naše revizije in jih po možnosti posodobimo, ko pripravljamo poročilo. Na 
splošno smo odvisni od tega, da so zunanji viri pravočasni. Vedno uporabimo verodostojne 
vire (statistični uradi, podatki, ki jih preveri Komisija na podlagi predloženih podatkov držav 
članic, znanstvene študije itd.) in pojasnimo morebitno negotovost glede zanesljivosti 
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informacij. 

Za podatke, ki jih pripravi Računsko sodišče, pa tudi za vse dokaze, ki jih predstavimo v 
naših poročilih, uporabljamo postopke nadzora kakovosti za zagotavljanje točnosti in 
zanesljivosti informacij.

– Kako bi izboljšali kakovost in relevantnost priporočil?

V zadnjih letih smo izboljšali postopke, s katerimi oblikujemo naša priporočila, in zdaj 
vključujemo ciljne datume izvedbe, o katerih se pogovorimo z revidirancem. Imamo interne 
sestanke za „oblikovanje zaključkov“, na katerih razpravljamo o glavnih sporočilih skupaj z 
osebjem, ki ni neposredno vključeno v revizijo. To je zelo pomemben korak, ki nam pomaga 
strukturirati naše poročilo. Ko je na voljo prvi osnutek poročila, se običajno zberemo še 
enkrat in razpravljamo o priporočilih. Nato je zelo pomembna odkrita razprava z našimi 
revidiranci, da vidimo, če je moč izboljšati naša priporočila (na primer glede stroškov 
izvedbe, vključitve v pobude, ki se že izvajajo, časovnega okvira, potrebnega za izvedbo). 
Odkrita razprava običajno prispeva k medsebojnemu razumevanju, vendar ne pomeni, da je 
vedno mogoče doseči dogovor. Računsko sodišče ostaja odgovorno za oblikovanje svojega 
neodvisnega mnenja in objavo vseh pomembnih razhajanj z revidirancem.

8. Z reformo Računskega sodišča naj bi dosegli večjo odgovornost v odnosih med 
revizijsko skupino in članom sodišča, ki je poročevalec: 

– Ali se vam glede na izkušnje zdi, da bi morali člani sodišča tesneje sodelovati pri 
revizijskem delu?

Vloga poročevalca je bistvenega pomena v fazi načrtovanja, ko se določijo cilji revizije, v fazi 
izvrševanja, da zagotovi kakovost prvotnih ugotovitev, ki se pošljejo našim revidirancem, in v 
fazi poročanja, da preveri, ali so zaključki in priporočila iz poročila jasni in dobro podprti. 
Prav tako je pomembno pustiti določeno samostojnost in odgovornost revizorjem, ki med 
revizijskim delom razvijejo specifično strokovno znanje. Motivacija celotne skupine je 
bistvena za pripravo kakovostnega poročila.

– Ali bi spremenili način sodelovanja z revizijskimi skupinami? Če je odgovor 
pritrdilen, kako? 

Z različnimi revizijskimi skupinami, s katerimi sem imel čast sodelovati, sem vzpostavil sem 
zelo odprt in profesionalen odnos. Menim, da je zelo pomembno, da so skozi celoten 
postopek vključeni osrednji revizorji (zlasti vodilni upravni uslužbenec in vodja nalog), od 
prvih razprav do predstavitve poročila Parlamentu, Svetu, medijem in drugim deležnikom. 
Tako ima skupina resničen občutek odgovornosti. Pomaga jim bolje razumeti pričakovanja 
naših bralcev in odgovoriti nanje.

9. Kakšne izboljšave in posodobitve delovanja, načrtovanja in dela (revizijskega cikla) na 
Računskem sodišču bi predlagali? Ali lahko po izteku prvega mandata navedete en 
pozitiven in en negativen vidik njegovega delovanja?

Računsko sodišče je zelo izboljšalo postopke za načrtovanja svojega dela. Razvili smo in 
redno posodabljamo „preglede politike“ za spremljanje sprememb na vseh glavnih področjih 
politik EU. Na podlagi teh pregledov politik in predlogov, ki jih podajo deležniki, razvijemo 
širok nabor revizijskih zamisli, o katerih razpravljamo na različnih ravneh, preden člani 
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dosežejo dogovor o končni izbiri. Ta postopek poteka vsako leto, vendar menim, da bi bilo 
bolje, če bi ga vključili v večletno perspektivo, da bi bolje predvideli prihodnja pomembna 
vprašanja za naše deležnike. 

Pozitiven vidik Računskega sodišča so gotovo strokovnost, motiviranost in raznolikost osebja. 
Delo v tako spodbudnem okolju mi je v veselje in daje možnost za nenehno učenje in 
izpopolnjevanje.

Za tako raznoliko institucijo, ki je odgovorna za vse politike in proračun EU, je težavnejše 
vprašanje, kako naj deluje enotno. V vlogi poročevalcev se osredotočimo na revizije, za 
katere smo odgovorni. Senati obravnavajo le področja revizije v okviru svojih pristojnosti in 
za vsakega od nas predstavlja izziv spremljati dogajanje na drugih področjih in pristopati 
globalno. Imamo številne postopke, ki nam pomagajo, da kot institucija delujemo enotno. 

10. V skladu z ustanovno pogodbo mora Računsko sodišče Parlamentu pomagati pri 
uveljavljanju njegovih pristojnosti za nadzor nad izvrševanjem proračuna, da bi 
izboljšali tako javni nadzor nad splošno porabo kot njeno stroškovno učinkovitost:

– Kako bi bilo mogoče – izhajajoč iz vaših izkušenj v prvem mandatu – izboljšati 
sodelovanje med Računskim sodiščem in Parlamentom (Odborom za proračunski 
nadzor) pri revidiranju proračuna EU?

Naši instituciji dobro sodelujeta. Pri pripravi našega letnega delovnega programa smo pozorni 
na potrebe odbora CONT in drugih odborov Parlamenta (glej tudi odgovor na vprašanje 6). 
Pripravljamo relevantna poročila, ki so na splošno dobro sprejeta in podlaga za zanimive 
razprave na predstavitvi pred odborom CONT. Vzpostavili smo tudi dobre odnose s posebnim 
odborom Parlamenta, pred katerim predstavimo vse več naših poročil. Vseeno imamo 
trenutno le malo izmenjav v fazi načrtovanja naših revizij, ko proučujemo glavna tveganja in 
revizijska vprašanja, na katera nameravamo poiskati odgovor. Nemara bi lahko razmislili o 
tem, da bi te razprave opravili na neformalni ravni in vzpostavili zgodnje stike med našima 
institucijama. 

– Kako bi izboljšali sodelovanje med Računskim sodiščem in državnimi revizijskimi 
organi?

Računsko sodišče je razvilo svojo prisotnost na ravni držav članic. V prvem letu svojega 
mandata sem vzpostavil stik z grškim parlamentom. Sedaj vsako leto predstavim rezultate 
dela Računskega sodišča na skupni seji stalnega parlamentarnega odbora za ekonomske 
zadeve in posebnega stalnega parlamentarnega odbora za evropske zadeve. To prispeva k 
ozaveščanju o evropskih vprašanjih na nacionalni ravni. Prepričan sem, da se tako tudi 
posredno povečuje zanimanje za evropske teme v nacionalnih vrhovnih revizijskih 
institucijah. Opravili smo nekaj skupnih revizij, tudi revizijo o kakovosti zraka v senatu I 
(Posebno poročilo št. 23/2018), ter smo redno v stiku z drugimi vrhovnimi revizijskimi 
institucijami prek delovnih skupin EUROSAI za sprožanje nadaljnjih pobud. Skupne revizije 
so lahko še posebej pomembne na področjih deljene pristojnosti med EU in državami 
članicami. Naše sodelovanje z nacionalnimi vrhovnimi revizijskimi institucijami moramo še 
dodatno razviti in premostiti praktične težave, s katerimi smo se srečali.

V konkretnem primeru Grčije je Računsko sodišče zagotavljalo tudi tehnično pomoč grškemu 
računskemu sodišču, zlasti za razvoj njegovih zmogljivosti za izvedbo več revizij smotrnosti 
poslovanja. 
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11. Kako nameravate podpreti Parlament v prizadevanju, da bi skrajšal postopek podelitve 
razrešnice? Kaj bi lahko za to naredili na vaši strani?

Računsko sodišče je sprejelo ukrepe za skrajšanje časa, potrebnega za pripravo svojega 
letnega poročila. Sedaj se objavi v začetku oktobra, torej mesec dni bolj zgodaj kot prej. 

Za pripravo naše izjave o zanesljivosti moramo oceniti, v kolikšni meri vzpostavljeni 
nadzorni sistemi nudijo zagotovila, in se odločiti o tem, kakšna raven vsebinskega preverjanja 
plačil je potrebna. Bolj ko se nam zdijo nadzorni sistemi zanesljivi, manj je plačil, ki jih 
moramo revidirati po zaključku proračunskega leta. Če se kakovost nadzornih sistemov 
izboljšuje, se pojavi možnost skrajšanja časa, ki je potreben za pripravo naše izjave o 
zanesljivosti.

Nadzorni sistemi vključujejo celo verigo akterjev. V primeru porabe za SKP ta na primer 
vključuje preglede, ki jih opravijo plačilne agencije, certifikacijski organi, Komisija in 
nazadnje tudi Evropsko računsko sodišče. Kot sem že pojasnil (glej vprašanje 1 o enotni 
reviziji), Računsko sodišče (pa tudi Komisija) še vedno najde slabosti na različnih ravneh te 
verige. To enostavno pomeni, da se nadzorniki v verigi ne morejo v zadostni meri zanesti na 
preglede, ki so jih pred njimi opravili drugi. Neučinkovitosti v verigi nadzora podaljšujejo 
čas, potreben za dokončanje celotnega cikla, in lahko vplivajo na to, kdaj je mogoče dati na 
voljo ključne dokumente Komisije (konsolidirani računovodski izkazi EU, letna poročila o 
dejavnostih generalnih direktorjev, letno poročilo Komisije o upravljanju in smotrnosti 
izvrševanja proračuna EU). Menim, da je bolje povezan in zanesljivejši sistem nadzora 
ključen za skrajšanje časa, ki je potreben za pripravo letnega poročila Računskega sodišča.

Neodvisnost in integriteta 

12. Kako lahko Parlamentu zajamčite svojo neodvisnost in kako boste zagotovili, da vaše 
pretekle, sedanje in prihodnje dejavnosti ne bodo zbujale dvoma o opravljanju vaših 
nalog na Računskem sodišču? 

Več kot 20 let sem bil sodnik na grškem računskem sodišču in postal sem njegov 
podpredsednik. Kot sodniki imamo močno kulturo neodvisnosti, ki temelji na naši ustavni 
ureditvi in uveljavljenih tradicijah sodišča, ki je bilo ustanovljeno leta 1833 kot institucionalni 
steber nove neodvisne države. Kot član Evropskega računskega sodišča v celoti spoštujem 
kodeks ravnanja za člane Računskega sodišča, naše etične vrednote in naše revizijske 
standarde. V vsej svoji poklicni poti se nisem nikoli zadržal, da ne bi opozoril na zadeve, ki so 
bile po mojem mnenju bistvene za zaščito interesov državljanov. 

13. Kako bi obravnavali primer večje nepravilnosti oziroma celo goljufije s sredstvi EU 
in/ali korupcije, v kateri bi bile udeležene osebe iz vaše države članice? Ali ste se med 
sedanjim mandatom kdaj znašli v takšni situaciji?

Vse domnevne primere goljufije s sredstvi EU in/ali korupcije bi posredoval Evropskemu 
uradu za boj proti goljufijam (OLAF), ne glede na to, ali so povezane z Grčijo ali s katero koli 
drugo državo članico. Kot institucija in osebno kot člani se ravnamo po politiki ničelne 
tolerance.

V praksi takšne primere najprej odkrije revizijska ekipa, ki se nato obrne na pravno službo 
Računskega sodišča. Predsednik nato posreduje informacije uradu OLAF. Naše revizorje 
spodbujam, naj prijavijo vse sumljive primere, četudi sam nisem neposredno vključen v 
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njihovo posredovanje. Naši revizorji se usposabljajo za odkrivanje in prijavljanje morebitnih 
primerov goljufij. 

Opozoriti velja, da je le majhno število napak, ki jih odkrijemo, mogoče obravnavati kot 
primere suma goljufije. V treh letih, ko sem bil poročevalec za poglavje 7 letnega poročila o 
naravnih virih, so pristojni revizorji uradu OLAF posredovali 10 primerov. Nekateri od teh so 
bili povezani z Grčijo. 

14. Navzkrižje interesov lahko pomeni tveganje za ugled Računskega sodišča. Kako bi 
ravnali v primeru navzkrižja interesov? 

Računsko sodišče je ustanovilo odbor za etiko, ki ocenjuje zadeve, pomembne z etičnega 
vidika. Sestavljata ga dva člana Računskega sodišča in zunanji strokovnjak. 

Kot člani se moramo izogibati vsem situacijam, ki bi predstavljale navzkrižje interesov ali bi 
jih bilo mogoče razumeti kot take (prim. člen 2 Kodeksa ravnanja za člane Evropskega 
računskega sodišča). Med svojim prvim mandatom se nikoli nisem znašel v takšnem položaju. 
Če bi bil v prihodnosti soočen z morebitnim navzkrižjem interesov, bi o tem obvestil odbor za 
etiko in predsednika Računskega sodišča, da bi ga – povsem transparentno – zaprosil za 
sprejetje ustreznih ukrepov, kot je na primer moja prerazporeditev z opravljanja dela v zvezi z 
zadevno nalogo. 

15. Ali ste udeleženi v sodnem postopku? Če je odgovor pritrdilen, kakšne vrste?

Ne, nisem udeležen v nobenem sodnem postopku.

16. Kaj konkretno ste pripravljeni obljubiti v zvezi z večjo preglednostjo, okrepljenim 
sodelovanjem in učinkovitim nadaljnjim ukrepanjem na osnovi stališč in zahtev 
Parlamenta glede revizij? 

Analiza zahtev Parlamenta po revizijah sodi v postopek priprave letnega delovnega programa 
Računskega sodišča (glej tudi odgovor na vprašanje 6). Predsednik Računskega sodišča nato 
o naši analizi obvesti predsednika konference predsednikov odborov.

Računsko sodišče pripravi tudi po točkah razčlenjene odgovore na vprašanja, ki jih Parlament 
izpostavi v resolucijah o razrešnici. 

Menim, da bi morali poleg teh kanalov komuniciranja poglobiti naše sodelovanje na bolj 
neposredni in neformalni ravni, in sicer med člani odbora CONT in člani Računskega sodišča 
ter med osebjem sekretariata odbora CONT in našimi vodji revizij.

Druga vprašanja

17. Ali boste umaknili svojo kandidaturo, če bo mnenje Parlamenta o vašem imenovanju za 
člana Računskega sodišča negativno?

V takem primeru bi umaknil svojo kandidaturo. 

Zelo bi bil hvaležen, če bi lahko še naprej konstruktivno sodelovali za izboljšanje politik 
Unije in njihovega izvajanja. Vaše zaupanje v mojo strokovnost, integriteto in neodvisnost je 
ključno za takšno sodelovanje.
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18. Člani Računskega sodišča se morajo v celoti posvetiti in predati instituciji ter med 
državljani zbujati zaupanje v Unijo:

– Kako bi po vašem mnenju najbolje izpolnili to poklicno nalogo?

Svoje naloge člana in dekana Evropskega računskega sodišča opravljam povsem predano. V 
vsakdanjem poklicnem okolju pripisujem velik pomen spodbujanju ekipnega duha med člani, 
uporabi načela kolegialnosti na ravni Računskega sodišča in na ravni senata ter v naših 
revizorskih skupinah, spodbujam odprto in vključujoče delovno ozračje. Ko navzven 
zastopam svojo institucijo, si po svojih najboljših močeh prizadevam, da bi promoviral 
kakovost naših poročil in priporočil ter zagotovil, da bo naš vpliv kar največji.

– Koliko dni na leto ste trenutno navzoči v Luxembourgu? Ali nameravate to ureditev 
kaj spremeniti?

Stalno živim v Luxembourgu in sem nenehno na voljo za spoprijemanje s prednostnimi 
nalogami našega dela. V primeru ponovnega imenovanja tega ne nameravam spreminjati.
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