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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om utnämning av Nikolaos Milionis till ledamot av revisionsrätten
(C9-0125/2019 – 2019/0812(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av artikel 286.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i 
enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C9–0121/2019),

– med beaktande av artikel 129 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0027/2019), och av 
följande skäl:

A. Europaparlamentets budgetkontrollutskott har granskat den nominerade kandidatens 
kvalifikationer, särskilt i förhållande till de villkor som anges i artikel 286.1 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt. 

B. Vid sitt sammanträde den 12 november 2019 höll budgetkontrollutskottet en utfrågning 
med den kandidat som rådet föreslagit till befattningen som ledamot av revisionsrätten.

1. Europaparlamentet tillstyrker rådets förslag till utnämning av Nikolaos Milionis till 
ledamot av revisionsrätten.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och, för 
kännedom, till revisionsrätten samt till Europeiska unionens övriga institutioner och 
medlemsstaternas revisionsorgan.
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ANNEX 1: NIKOLAOS MILIONIS MERITFÖRTECKNING

• Ledamot av Europeiska revisionsrätten (doyen, avdelning I)

• Vice ordförande vid Greklands revisionsrätt

• Biträdande professor i offentlig finansrätt vid Panteionuniversitetet för samhälls- och 

statsvetenskap, Aten

UTBILDNING

• Gymnasieskola i Arta

• Universitetsexamen i juridik, Atens universitet (institutionen för juridik)

• Universitetsexamen från Greklands nationella skola för offentlig förvaltning (institutionen 

för förvaltningsrätt)

• Jur.dr. från Atens universitet (institutionen för juridik)

• Diplôme d’études approfondies (högre examen i offentlig rätt), Parisuniversitetet I

• Diplôme d’études approfondies (högre examen i offentlig redovisning), Parisuniversitetet 

VIII

YRKESERFARENHET

Inom Europeiska revisionsrätten:
• Doyen vid avdelning I (landsbygdsutveckling, miljö, klimatförändringar, fiske) (sedan juni 

2018)

• Som ledamot av Europeiska revisionsrätten var jag ansvarig för kapitlet om säkerhet och 

medborgarskap i årsrapporten för 2015, och jag har ansvarat för kapitlet om naturresurser 

sedan 2016. Jag var också föredragande för de särskilda rapporterna om den gemensamma 

jordbrukspolitiken och miljön: nr 1/2017 (Natura 2000), nr 26/2016 (tvärvillkor), 

nr 25/2016 (systemet för identifiering av jordbruksskiften), nr 25/2015 (EU-stöd till 

infrastruktur för landsbygden).

• Ledamot av Europeiska revisionsrättens förvaltningskommitté

• Ledamot av den interna revisionskommittén (mars 2014 – maj 2018)

• Medlem i redaktionskommittén för revisionsrättens månatliga tidskrift
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Inom Greklands revisionsrätt:
• Revisor vid förstainstansrätten (1989–1996)

Revisionssekreterare (1996–2004)

Revisionsråd (2004–2014)

Vice ordförande (sedan 2014)

• Ledamot av den specialdomstol för tvister avseende avlöning av tjänstemän inom 

rättsväsendet som föreskrivs i artikel 88.2 i konstitutionen och av den specialdomstol för 

ogiltigförklarande av rättegång som föreskrivs i artikel 99 i konstitutionen under 

domstolsförhandlingarna 2008–2009

• Ordförande för den grekiska revisionsrättens sjunde arbetsgrupp (kontroll före upphandling 

av offentliga tjänster) (2011–2013)

• Ordförande för den grekiska revisionsrättens första (2012) och sjätte (2013) avdelning

• Ordförande för den grekiska myndigheten för ersättning till brottsoffer vid ministeriet för 

justitiefrågor, öppenhet och mänskliga rättigheter (2009–2011)

• Ledamot av revisionskommittén för de politiska partiernas och parlamentsledamöternas 

finanser, artikel 21 i lag nr 3023/2002 (2012–2013)

• Ordförande för kommittén för införande av nya revisionsmetoder vid den grekiska 

revisionsrätten som en del av arbetsgruppen (2012–2013)

Allmänna revisionsuppgifter:
• Ordförande för revisionsutskottet för Atens konserthus (1997–2006)

SPRÅK

• Engelska och franska

DELTAGANDE I
LAGSTIFTNINGKOMMITTÉER

• Lagförslag om legat till det allmänna

• Lag nr 4055/2012 om rättvisa rättegångar av rimlig varaktighet

• Lag nr 3852/2010 om en ny struktur för lokala myndigheter och decentraliserad 

förvaltning – Kallikratis-programmet

• Lag nr 3871/2010 om ekonomisk förvaltning och ansvar
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UNDERVISNINGSERFARENHET

• Atens universitet (institutionen för juridik): Lärare i revisionsrätt vid institutet för högre 

studier i offentlig rätt (2007–2010)

• Pireusuniversitetet: Lärare i internationell och europeisk skatterätt, femte terminen, 

institutet för internationella och europeiska studier, (presidentdekret 407/1980) (2003–

2005)

• Panteionuniversitetet: Lärare i europeiska offentliga institutioner och europeisk finansrätt 

vid juridiska fakultetens institut för högre studier (2005–2018)

• Nationella centrumet för offentlig förvaltning: Lärare i särskilda ämnen med anknytning 

till skatterätt vid utbildningsinstitutet för offentliganställda (1996–1997) 

• Nationella skolan för rättsväsendet: Lärare i särskilda ämnen som rör förvaltningsrätt 

(1998), Europeiska revisionsrätten och europeisk förvaltningsrätt och gemenskapens 

friheter (2001–2013)

BÖCKER

1. Den grekiska revisionsrättens institutionella roll
(doktorsavhandling)
Första upplagan, 2002 (introduktion av G. Papadimitriou), Ant. N. Sakkoulas förlag, 

557 s. 
Andra upplagan, 2006, 662 s.

2. Revisionsrätten: Moderna trender och utveckling
2012, Nomiki Vivliothiki, 370 s.

3. Europeiska revisionsrätten
1999, Ant. N. Sakkoulas förlag, 232 s.

4. Den europeiska skatterättens beståndsdelar
Första upplagan, 2004, Ant. N. Sakkoulas förlag, 142 s. 
Andra upplagan, 2008, Ant. N. Sakkoulas förlag, 323 s.

5. Observationer
2005, förlaget Ekdoseis ton Filon, 208 s.
(essäer om sociala och litterära frågor) tilldelades Panayiotis Foteas-priset 2009

6. Spår och palimpsester
2009, Evthini, Analogio 31, 136 s.
(essäsamling), 2010
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ARTIKLAR

1. Motivering av förvaltningslagar. Ett försök till en kritisk inställning till den 
grekiska revisionsrättens rättspraxis och dess förhållande till det grekiska nationalrådets 
motsvarande rättspraxis
”Deltio Elenktikou Synedriou”, (revisionsrättens nyhetsblad), volym 11–12, (1991) s. 237–
258

2.  Reflektioner över den grekiska revisionsrättens revision av statligt stöd till 
politiska partier
”To Syntagma” (konstitutionen), nr 17, (1991), s. 529–543

3. Rättspraxis till följd av den grekiska revisionsrättens översyn av administrativa 
akter
”Dioitiki Diki” (förvaltningsrätt), år 4 (1992), s. 249–266

4. Kontroll av offentliga företag och revisionsrätten
”Dioitiki Diki” (förvaltningsrätt), år 5 (1993) s. 1121–1139

5. Organ och mekanismer för revision av politiska partiers finansiering
‘Koinovoulevtiki Epitheorisi’ (parlamentarisk genomgång) tidskrift, särskild utgåva 1993: ”I 
chrimatodotisi ton politikon kommaton” (Politiska partiers finansiering), 15–16, s. 20–29

6. En kritisk syn på begreppet ”offentlig revisor” i grekisk och fransk finansrätt
‘Dioitiki Diki’ (förvaltningsrätt), tidskrift, år 7 (1995), s. 818–832

7. Europeiska revisionsrätten och utformningen av den ”europeiska 
revisionsmetoden”
Hyllningsskrift till professor Dimitris Korsou, 1998, s. 277–311

8. Jämförande granskning av de högre revisionsorganens rättsliga natur i 
Europeiska unionens medlemsstater
Publicerad i volymen ”Oi dikaiodosies tou Elenktikou Synedriou kai i symbvoli tou stous 
thesmous” (Revisonsrättens förfaranden och dess bidrag till institutionerna), Ethniko 
Typografio, Aten, 1998, s. 65–76

9. Bedrägerier avsedda att skada Europeiska unionens och revisionsrättens 
intressen
Publicerad med titeln: ”Katapolemisi tis diafthoras ton kratikon leitourgon kai ypallilon” 
(Bekämpning av korruption bland statliga tjänstemän), Internationell konferens, Aten, 22–23 
oktober 1999, under ledning av justitieministeriet, Ant. N. Sakkoulas förlag, 2001, s. 241–259

10. Förebyggande revison av offentliga utgifter: behov och framtida utveckling
Hyllningsskrift till professor P. D. Dagtoglou, Ant. N. Sakkoulas förlag, 2002, s. 225–255

11. Synpunkter på finansiell revision hos lokala myndigheter
”Dimos” (kommunen), volym 4 (2002), s. 3–14

12. Korruption och offentlig förvaltning
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”Dioitiki Diki” (förvaltningsrätt), år 15 (2003), volym 2, s. 273–293

13. Domaren för offentlig finansrätt inför Europeiska domstolen för de mänskliga 
rättigheterna
”Elliniki Epitheorisi Evropaukou Dikaiou” (grekisk tidskrift om europeisk rätt) (2003), 
s. 391–412.

14. Aktuella synpunkter på pensionslagstiftningen
”Timitikos Tomos Elenktikou Synedriou” (volym ägnad åt revisionsrätten) (2004), s. 615–640

15. Synpunkter som rör verkställighet av pensionsbeslut mot den grekiska offentliga 
förvaltningen
”Diki” (rättsfall), nr 35, april 2004, s. 404–413//

16. Rättspraxis och dess inverkan på statsbudgeten
”Epitheorisis Dimosiou Dikaiou” (tidskrift för offentlig rätt), 2005, s. 701–719

17. Pensionsutbetalningarnas begränsade retroaktiva verkan: problem med 
anknytning till artikel 60.1 i pensionslagen
EDKA (tidskrift om socialförsäkringsfrågor), 2005, s. 801–813

18. Den ekonomiska analysen av lagen som ett instrument för att skapa och 
eftersträva den mest effektiva lösningen
EDKA (tidskrift om socialförsäkringsfrågor), 2005, s. 2–9

19. Finansiell revision hos lokala myndigheter: det franska exemplet
”Epitheorisis Dimosiou Dikaiou” (tidskrift för offentlig rätt), 2006, s. 46–61

20. Strategier mot korruption inom ramen för de högre revisionsorganens 
befogenheter i Europeiska unionen
Jämförande studie av de korruptionsbekämpande systemen inom ramen för de högre 
revisionsorganens befogenheter, European Public Law Series, vol. LXXXII, 2006. s. 25 ff., 
321 ff., 443 ff.

21. Frivilliga och obligatoriska utgifter i samband med lokala myndigheters utgifter 
och problem med deras budgetgenomförande
”Efimerida Dioitikou Dikaiou” (tidskrift för offentlig rätt), 2007, s. 375–380

22. Tolkningsfrågor vid tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71 i den grekiska 
revisionsrättens rättspraxis
EDKA (tidskrift om socialförsäkringsfrågor), 2007, s. 817–826

23. Den europeiska integrationen och den nationella finansiella suveräniteten
”Dioikiki Theoria kai Praxi: Dioikisi kai Koinonia” (Förvaltningsteori och 
förvaltningspraxis: förvaltning och samhälle) Sakkoulas förlag, 2007, s. 245–268

24. Förhållandet mellan rättslig kontroll och revisionsresultat 
”Timitikos tomos Nomikou Symvoliou tou Krato” (volym ägnad åt det grekiska 
nationalrådet), Ant. N. Sakkoulas förlag, 2008, s. 677–707
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25. Frågor om tolkning av finansiella bestämmelser: ståndpunkter och motargument
Hyllningsskrift till Loukas Theocharopoulos och Dimitra Kontogeorga Theocharopoulou, 
Aristotelesuniversitetet, Thessaloniki, volym 1, 2009, s. 461–476.

26. Spänningar kring den behöriga domstolen för kontroll före upphandling av 
offentliga tjänster
”Theoria kai Praxi Dioikitikou Dikaiou” (Förvaltningsrättslig teori och praxis), 2010, 
s. 1001–1010

27. Effekterna av artikel 6.1 i den europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna på den franska 
revisionsrätten
”Theoria kai Praxi Dioikitikou Dikaiou” (Förvaltningsrättslig teori och praxis), 2011, 
s. 217–228

28. Den grekiska revisionsrättens stickprovsgranskning av befordringar av 
tjänstemän
Hyllningsskrift till professor T. Panagopoulou, 2011, Sakkoulas förlag, s. 505–526.

29. Sociala friheter och miljön: ett asymptotiskt förhållande i den europeiska 
ekonomiska konstitutionen
”Elliniki Epitheorisi Evropaukou Dikaiou” (grekisk tidskrift om europeisk rätt), 1/2011, 
volym 31, s. 1–10.

30. Informerande not om Lissabonfördraget och dess skattebestämmelser
Publicerad i samlingen ”Oi Piges tou Evropaikou Forologikiou Dikaiou. Protogenes kai 
paragogo dikaio prin kai meta ti Lissavona.” (Den europeiska skatterättens källor. Primär 
och sekundär lagstiftning före och efter Lissabon), Nomiki Bivliothiki, 2012, s. 38–54.

31. Europeiska revisionsrätten (artiklarna 285–287 i EUF-fördraget)
Publicerad i samlingen ”Synthiki EE kai SLEE, Kat’ arthro ermineia” (EU- och EUF-
fördraget, 
analys artikel för artikel), V. Christianos, Nomiki Vivliothiki, 2012, s. 1174–1195

32. Mot en ny finansiell styrning av staten 
”Theoria kai Praxi Dioikitikou Dikaiou” (Förvaltningsrättslig teori och praxis), 2012, 
s. 797–817 – Hyllningsskrift till professor Nikolaos I. Barbas, 2013, Sakkoulas förlag, s. 251–
283

33. Den europeiska ekonomiska styrningen: från finanspolitisk självdisciplin till 
förstärkt tillsyn
Europeiska revisionsrättens tidskrift, december 2014, nr 11, s. 9–13.

34. En medellångfristig ram för en ekonomisk strategi: en inledande ansats
50-årsjubileumsutgåva för de allmänna förvaltningsdomstolarna, Sakkoulas förlag, 2015, s. 
793–810.

35. Det ofullbordade steget mot en europeisk ekonomisk konstitution
Hyllningsskrift till professor Panayiotis Kanellopoulos, Sakkoulas förlag, 2015, s. 477–501.
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36. Den europeiska ekonomiska styrningen och nationell politik: från ekonomisk 
självdisciplin till förstärkt tillsyn
Hyllningsskrift till Vasileios Skouris, Sakkoulas förlag, Atens – Thessaloniki, 2016, s. 265–
282

37. Den europeiska planeringsterminen
Gestion et Finances Publiques, 2016, s. 124–130

38. Den europeiska planeringsterminen som ett sätt att samordna och övervaka EU- 
medlemsstaternas ekonomiska politik
”Dikaiomata tou Anthropou” (Mänskliga rättigheter), nr 72/2017, s. 383–403.

39. Uppföljning av revisionsrekommendationer: revisionsrättens erfarenheter
Europeiska revisionsrättens tidskrift, november 2017, nr 11, s. 32–37.

40.  Skiftande perspektiv på den offentliga finansieringen av enkammarsystemet i 
Grekland
”Gestion et finances publiques” – det andra europeiska symposiumet om offentliga finanser: 
den offentliga finansieringen av europeiska parlament under debatt. Nr. 5 – 2018, s. 26–32 
(Jag skrev andra delen av artikeln ”Le Contrôle de la Cour des Comptes”)
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BILAGA 2: NIKOLAOS MILIONIS SVAR PÅ FRÅGORNA

Fullgörande av arbetsuppgifter: lärdomar och framtida åtaganden

1. Vad är det viktigaste du har åstadkommit som ledamot av revisionsrätten? Vilka har 
varit de största motgångarna?

Jag har varit en engagerad ledamot som publicerat sju särskilda rapporter och fyra 
årsrapportskapitel under de senaste sex åren. Jag har fått positiv feedback på dessa 
granskningar i samband med utfrågningar vid parlamentet och rådet liksom under 
genomgångar med media och andra berörda parter. 

Mina kolleger har anförtrott mig viktiga övergripande ansvarsområden (samordning, 
programplanering, metoder m.m.). Jag är för närvarande den doyen vid avdelning I som 
ansvarar för att granska ”hållbar användning av naturresurser” och ledamot av 
förvaltningskommittén. I över två år var jag den ledamot som företrädde avdelning I inom 
avdelningen för ”Samordning, utvärdering, revisionsförklaring och utveckling” (CEAD-
avdelningen). Jag var också ledamot av den interna revisionskommittén under två år och jag 
är för närvarande medlem i redaktionskommittén för revisionsrättens tidskrift.

Jag hade två typer av utmaningar att övervinna i fråga om effektivitetsrevisionerna. Den första 
var att behandla vissa mycket tekniska frågor, såsom inventeringen av växthusgaser, systemet 
för identifiering av jordbruksskiften eller tvärvillkoren och att utarbeta en revisionsrapport 
med relevanta rekommendationer för experter, samtidigt som rapporten även måste nå ut till 
en bredare publik. Den andra utmaningen var att skapa mervärde på områden med ett stort 
allmänintresse och för vilka många rapporter redan finns tillgängliga, t.ex. ekologiska 
produkter eller Natura 2000. Jag tror att vi lyckades skapa ett nytt perspektiv genom att 
fokusera på vårt kompetensområde, dvs. sund förvaltning av EU:s politik och därmed 
sammanhängande finansiering. 

Den största motgången som jag upplevt var de långsamma framstegen mot en ”samordnad 
granskning”. Revisionsrättens arbete skulle vara mer effektivt om vi på ett bättre sätt skulle 
kunna utnyttja de kontroller som utförs av andra revisorer. Detta mål ingick i vår strategi för 
2018–2020, särskilt när det gäller revisionsförklaringen. En nödvändig förutsättning är att vi 
kan bekräfta att de övriga revisorernas arbete är tillförlitligt. Detta har visat sig vara svårare 
än väntat inom rubrik 2 i den fleråriga budgetramen – ”Naturresurser”, för vilken jag är 
föredragande ledamot. I våra årsrapporter och i den särskilda rapporten nr 7/2017 har vi 
upprepade gånger pekat på brister, både när det gäller kommissionen och när det gäller 
certifieringsorganen i medlemsstaterna. Vi har utfärdat rekommendationer för att förbättra 
situationen. 

2. Vilka är de viktigaste lärdomarna inom ditt ansvarsområde / resultat som uppnåtts i 
samband med dina arbets- och granskningsuppgifter? 

Sedan 2016 är jag rapporterande ledamot för årsrapportens kapitel 7 ”Naturresurser”, som 
omfattar utgifter på 58 miljarder euro eller cirka 37 % av EU:s budget (2018 års siffror). År 
2015 var jag föredragande ledamot för det första året som revisionsrätten utarbetade en 
separat årsrapport om ”Säkerhet och medborgarskap”.

Jag har varit föredragande ledamot för följande rapporter om effektivitetsrevision:
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- Särskild rapport nr 24/2014: Förvaltas EU:s stöd till förebyggande och restaurering av 
skogsskador som orsakats av bränder och naturkatastrofer väl?

- Särskild rapport nr 25/2015: EU:s stöd till infrastruktur på landsbygden har potential 
att ge mycket mer valuta för pengarna

- Särskild rapport nr 25/2016: Systemet för identifiering av jordbruksskiften (LPIS): ett 
användbart verktyg för att fastställa stödberättigandet för jordbruksmark – men det 
skulle kunna förvaltas bättre

- Särskild rapport nr 26/2016: Att förenkla tvärvillkoren och göra dem mer 
ändamålsenliga är fortfarande en svår uppgift

- Särskild rapport nr 1/2017: Mer behöver göras för att Natura 2000 ska genomföras till 
sin fulla potential

- Särskild rapport nr 4/2019: Kontrollsystemet för ekologiska produkter har blivit bättre, 
men några utmaningar kvarstår

- Särskild rapport nr 18/2019 om inventeringar av växthusgaser (ska offentliggöras i 
november 2019)

En av de viktigaste lärdomar som jag dragit är vikten av att föra en öppen dialog och att 
tillämpa det som man enligt revisionsrättens metod hänvisar till som ”en strategi utan 
överraskningar”. En sådan strategi bidrar till att bygga upp ett konstruktivt och direkt 
förhållande till våra revisionsobjekt. Den är avgörande för vår förståelse av de svårigheter 
som förekommer i samband med genomförandet av EU:s politik och för att ge mer specifika 
och användbara rekommendationer. Effektiv kommunikation kräver förtroende och god vilja 
från båda sidor för att uppnå ett bättre resultat för revisionen, men viktigast av allt för EU-
medborgarna. 

En öppen dialog är inte bara en god praxis gentemot revisionsobjekten, utan även väsentlig i 
de kontakter som vi bygger upp med parlamentet och andra aktörer. En revision är mer 
relevant när den anpassas till nuvarande eller kommande politiska prioriteringar och när den 
bygger på ett brett samråd med politiska experter och företrädare för det civila samhället. 

3. Vilket mervärde skulle du kunna tillföra revisionsrätten under din andra mandatperiod 
och/eller särskilt inom det område som du skulle ansvara för? Vad skulle du vilja ändra 
inom ditt ansvarsområde? Vad sporrar dig?

Mina kolleger liksom jag själv i avdelning I har bidragit till att utforma framtiden för vissa av 
EU:s centrala politikområden. I vårt yttrande om den nya gemensamma jordbrukspolitiken 
påtalade vi behovet av att basera förslaget på en långsiktig vision för EU:s jordbruk, en mer 
detaljerad bedömning av jordbrukarnas inkomster, tydliga miljömål och en effektiv ram för 
resultat och ansvarsskyldighet. Våra rapporter om klimatrelaterade frågor bör bidra till att 
fokusera insatserna för att nå EU:s ambitiösa långsiktiga mål för minskade utsläpp av 
växthusgaser. Jag tror att vi kommer att skapa mervärde genom att fortsätta på denna väg och 
följa upp de frågor vi redan tagit upp och undersöka effekterna av nuvarande och framtida 
politik. 

Som revisor, domare och akademiker byggde jag på mina tidigare erfarenheter för att få olika 
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perspektiv på vårt revisionsarbete. Jag har också varit mycket motiverad av de områden som 
omfattas av avdelning I och är redo att möta de kommande utmaningarna. Jag skulle vara 
tacksam om jag fick stanna kvar i samma avdelning i början av en eventuell andra 
mandatperiod. Jag anser dock att det är en god praxis för revisorer att rotera efter några år, att 
tillämpa de erfarenheter som gjorts på nya områden och låta andra revisorer titta närmare på 
de frågor som man tidigare ansvarat för. 

4. Hur ser du till att nå de planerade revisionsmålen för en granskningsuppgift? Har du 
någonsin befunnit dig i en situation där du inte kunde genomföra granskningsuppgiften, 
och vad var i så fall skälet till detta? Hur agerar du i sådana kontroversiella situationer? 

Vid revisioner kan det, i likhet med alla projekt, uppstå problem med genomförandet, vilket 
leder till förseningar eller vissa problem när det gäller att leverera det planerade resultatet. För 
att undvika sådana situationer övervakar jag noga revisionsarbetet från planering till 
genomförande och rapportering. Jag försöker förutse svårigheter och jag är lyhörd och 
flexibel om sådana dyker upp. Jag var därför aldrig tvungen att ställa in ett pågående 
granskningsuppdrag. Ibland var det nödvändigt att anpassa den ursprungliga planen till 
verkligheten och små förseningar kunde förekomma. Jag har alltid föredragit att tillhandahålla 
en rapport av hög kvalitet, som är tillräckligt underbyggd, och att ge relevanta 
rekommendationer, även när detta skulle kunna innebära några veckors försening.

5. Om ditt mandat skulle bekräftas för en andra period och om du, hypotetiskt sett, skulle 
väljas till doyen för en avdelning inom revisionsrätten, hur skulle du då leda arbetet för 
att fastställa avdelningens prioriteringar? Kan du ge oss två eller tre exempel på 
områden som man bör fokusera på i framtiden?

Som doyen för avdelning I anser jag att våra prioriteringar för de kommande åren bör vara en 
bedömning av den gemensamma jordbrukspolitikens genomförandemodell för perioden efter 
2020, arbetet med att göra jordbruket mer miljö- och klimatvänligt, samstämmigheten för 
EU:s politik med målen för minskade utsläpp av växthusgaser 2030 och 2050, effektiviteten 
hos projekt för förnybar energi och klimatanpassning och hur EU hanterar andra 
miljöutmaningar (biologisk mångfald, vatten- och luftkvalitet, plast etc.).

6. Om du skulle ha till uppgift att välja ut granskningsuppgifterna inför utarbetandet av 
revisionsrättens årliga arbetsprogram, på vilken grund skulle du göra ditt val bland 
parlamentets och/eller budgetkontrollutskottets prioriteringar? 
Vad skulle du göra om en politisk prioritering inte motsvarar revisionsrättens 
riskbedömning av unionens verksamhet? 

Vid urvalet av granskningsuppgifter bör ett antal faktorer beaktas: granskningsmöjligheter 
(beroende på revisionsrättens mandat, ansvarsfördelningen mellan EU och medlemsstaterna), 
väsentlighet (i fråga om budget eller uppgiftens karaktär), aktualitet (t.ex. koppling till ett 
förslag om översyn av en politik), relevans för intressenterna och mervärde. Förslagen från 
parlamentets utskott är mycket användbara i detta sammanhang, eftersom de anger tydliga 
politiska prioriteringar. Vi har tagit med många av dessa förslag i vårt årliga arbetsprogram. 
Vi ger också feedback till parlamentet om skälen till att vi väljer en annan tidpunkt för att 
granska en fråga eller ta itu med den ur en annan vinkel. 

Portföljförvaltning, arbetsmetoder och resultat

7. Det är avgörande att ta fram tillförlitliga rapporter av hög kvalitet inom föreskriven tid. 
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– Hur skulle du se till att de uppgifter som används i en granskning är tillförlitliga och 
att granskningsresultaten inte är inaktuella?

När vi hänvisar till externa uppgifter är vi noga med att använda den senaste tillgängliga 
informationen vid tidpunkten för vår revision och att uppdatera den om möjligt vid 
utarbetandet av rapporten. Vi är i allmänhet beroende av att externa källor är aktuella. Vi 
använder alltid trovärdiga källor (från statistikbyråer, uppgifter som kontrollerats av 
kommissionen på grundval av medlemsstaternas rapportering, vetenskapliga studier osv.) och 
redogör för eventuell osäkerhet om informationens tillförlitlighet. 

När det gäller de uppgifter som revisionsrätten lägger fram, liksom för alla bevis vi lägger 
fram i våra rapporter, har vi infört kvalitetskontrollförfaranden för att säkerställa att 
informationen är korrekt och tillförlitlig.

– Hur skulle du förbättra rekommendationernas kvalitet och relevans?

Under de senaste åren har vi förbättrat våra förfaranden för att komma fram till våra 
rekommendationer och vi har nu mål för genomförandet som diskuteras med 
revisionsobjektet. Vi har ett internt möte för att utarbeta slutsatserna, tillsammans med 
personal som inte är direkt involverad i revisionen, för att diskutera huvudbudskapen. Detta är 
ett mycket viktigt steg som hjälper oss att strukturera vår rapport. Vi samlas vanligen på nytt 
för att diskutera rekommendationerna så snart ett första utkast till rapport finns tillgängligt. 
Det är då mycket viktigt att ha en öppen diskussion med våra revisionsobjekt för att se om vi 
kan förbättra våra rekommendationer (till exempel med hänsyn till genomförandekostnader, 
integration i pågående initiativ och den tidsram som krävs för genomförandet). En öppen 
diskussion bidrar vanligtvis till vår ömsesidiga förståelse, men det betyder inte att vi alltid kan 
nå en överenskommelse. Revisionsrätten är alltid ansvarig för att utarbeta sitt eget oberoende 
yttrande och för att offentliggöra viktiga meningsskiljaktigheter med revisionsobjektet.

8. Syftet med reformen av revisionsrätten är att förstärka redovisningsansvaret mellan 
granskningsteamet och den föredragande ledamoten. 

– Med tanke på din erfarenhet – tror du att en ledamots roll kommer att förändras så att 
ledamoten blir mer delaktig i revisionsarbetet?

Den föredragande ledamotens roll är avgörande på planeringsstadiet, när syftet med 
revisionen fastställs, under genomförandeskedet för att säkerställa kvaliteten på de första 
resultat som skickas till våra revisionsobjekt och vid rapporteringen, för att kontrollera att 
slutsatserna och rekommendationerna i rapporten är tydliga och väl underbyggda. Det är 
också viktigt att revisorerna, som utvecklar en särskild sakkunskap under revisionsarbetet, ges 
en viss grad av självständighet och ett visst ansvar. Hela teamets motivation är av avgörande 
betydelse för att få fram en rapport av hög kvalitet.

– Skulle du vilja förändra ditt sätt att arbeta med ett granskningsteam? Om ja, hur? 

Jag har upprättat mycket öppna och professionella kontakter med de olika revisionsteam som 
jag haft nöjet att arbeta med. Jag tror att det är mycket viktigt att involvera de centrala 
revisorerna (särskilt förstechefen och den uppgiftsansvariga) under hela processen, från de 
inledande diskussionerna till presentationen av rapporten för parlamentet, rådet, medierna och 
andra berörda parter. Det ger gruppen en verklig känsla av egenansvar. Det hjälper dem att 
bättre förstå och svara på våra läsares förväntningar.
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9. Vilka åtgärder skulle du vilja föreslå för att ytterligare förbättra och modernisera 
revisionsrättens funktionssätt, programplanering och arbete (revisionscykeln)? Kan du 
efter din första mandatperiod nämna en positiv aspekt av revisionsrättens arbete och en 
negativ?

Revisionsrätten har i hög grad förbättrat sina förfaranden för att planera sitt arbete. Vi har 
utvecklat och uppdaterar regelbundet ”policyanalyser” för att övervaka utvecklingen inom 
alla EU:s viktigaste politikområden. På grundval av dessa policyanalyser och synpunkter från 
berörda parter utvecklar vi ett brett urval av revisionsidéer som vi diskuterar på olika nivåer 
innan ledamöterna enas om det slutliga urvalet. Denna process genomförs årligen, men jag 
anser att det vore bättre att integrera den i ett flerårigt perspektiv för att bättre kunna förutse 
de kommande viktiga frågorna för våra intressenter. 

En positiv aspekt av revisionsrätten är säkert personalens kompetens, motivation och 
mångfald. Det är ett nöje att arbeta i en sådan stimulerande miljö som ger oss möjlighet att 
lära oss och kontinuerligt bli bättre.

En mer komplicerad fråga är hur en sådan mångskiftande institution med ansvar för hela EU:s 
politik och budget ska kunna agera samfällt. I egenskap av föredragande ledamöter fokuserar 
vi på de revisioner som ligger inom våra ansvarsområden. Avdelningarna behandlar endast 
sina egna granskningsområden och det är en utmaning för var och en av oss att hålla oss ajour 
med vad som händer inom andra områden och få en övergripande bild av situationen. Vi har 
ett antal förfaranden som hjälper oss att fungera som en enda institution. 

10. Enligt fördraget ska revisionsrätten biträda parlamentet när det utövar sina 
kontrollbefogenheter i fråga om genomförandet av budgeten för att stärka den offentliga 
tillsynen över användningen av de allmänna utgifterna och ge mer valuta för pengarna.

– Med utgångspunkt i den erfarenhet du fått under din första mandatperiod – vad skulle 
du vilja föreslå för att ytterligare förbättra samarbetet mellan revisionsrätten och 
Europaparlamentet (budgetkontrollutskottet) när det gäller granskningen av EU:s 
budget?

Samarbetet mellan våra två institutioner fungerar väl. Vi är lyhörda för 
budgetkontrollutskottets och andra utskotts behov vid utarbetandet av vårt årliga 
arbetsprogram (se även svaret på fråga 6). Vi utarbetar relevanta rapporter som i allmänhet 
mottas väl och ger upphov till intressanta debatter i budgetkontrollutskottet. Vi har också 
byggt upp goda relationer med Europaparlamentets specialiserade utskott där vi lägger fram 
allt fler av våra rapporter. För närvarande för vi dock få diskussioner i samband med 
planeringen av våra revisioner, då vi överväger de största riskerna och de granskningsfrågor 
som vi avser att svara på. Jag tror att vi skulle kunna överväga sådana diskussioner på 
informell nivå och upprätta tidiga kontakter mellan våra institutioner. 

– Hur skulle förbindelserna mellan revisionsrätten och nationella revisionsorgan kunna 
stärkas?

Revisionsrätten har utökat sin närvaro på medlemsstatsnivå. Under det första året av min 
mandatperiod etablerade jag kontakter med det grekiska parlamentet. Jag lägger nu varje år 
fram resultaten av revisionsrättens arbete vid ett gemensamt parlamentariskt 
utskottssammanträde med det ständiga utskottet för ekonomiska frågor och det särskilda 
ständiga utskottet för EU-frågor. Detta bidrar till att öka medvetenheten om EU-frågor på 
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nationell nivå. Jag tror att det också är ett indirekt sätt att väcka intresse för EU-frågor i 
nationella högre revisionsorgan. Vi har genomfört en del samarbetsbaserade granskningar, 
bland annat en granskning av luftkvaliteten som gjordes i avdelning I (särskild rapport nr 
23/2018), och vi har regelbundet kontakt med andra högre revisionsorgan genom Eurosais 
arbetsgrupper i syfte att lansera ytterligare initiativ. Samarbetsbaserade granskningar kan vara 
särskilt relevanta inom områden som omfattas av delad behörighet mellan EU och 
medlemsstaterna. Vi behöver utveckla vårt samarbete ytterligare med nationella högre 
revisionsorgan och övervinna de praktiska svårigheter vi har haft.

I det särskilda fallet Grekland har revisionsrätten också gett tekniskt bistånd till den grekiska 
revisionsrätten, särskilt för att utveckla dess kapacitet att utföra fler effektivitetsrevisioner. 

11. Hur kommer du att stödja parlamentet för att förkorta ansvarsfrihetsförfarandet? Vilka 
åtgärder skulle du kunna vidta?

Revisionsrätten har vidtagit åtgärder för att förkorta den tid den behöver för att utarbeta sin 
årsrapport. Den offentliggörs nu i början av oktober, en månad tidigare än förr. 

För att utarbeta vår revisionsförklaring måste vi bedöma i vilken utsträckning vi kan uppnå 
säkerhet utifrån de kontrollsystem som finns och besluta om vilken nivå av 
substansgranskning av betalningar som krävs. Ju mer vi tycker att kontrollsystemen är 
tillförlitliga, desto färre betalningar behöver vi granska efter budgetårets slut. Eftersom 
kvaliteten på kontrollsystemen förbättras finns det därför möjlighet att minska den tid som 
behövs för att utarbeta vår revisionsförklaring.

Kontrollsystemen omfattar en hel kedja av aktörer. Som ett exempel kan nämnas den 
gemensamma jordbrukspolitikens utgifter, som är föremål för kontroller som görs av de 
utbetalande organen, de attesterande organen, kommissionen och i sista hand av 
revisionsrätten. Såsom förklaras ovan (se fråga 1 om samordnad granskning) konstaterar vi 
(och kommissionen) fortfarande svagheter i de olika delarna av denna kedja. Enkelt uttryckt 
innebär detta att de som utför nästa kontroller i kedjan inte i tillräcklig utsträckning kan förlita 
sig på andras kontroller i ett tidigare skede. Ineffektivitet i kontrollkedjan förlänger den tid 
som behövs för att slutföra hela cykeln och kan påverka den tidpunkt då viktiga dokument 
från kommissionen kan göras tillgängliga (EU:s konsoliderade räkenskaper, 
generaldirektörernas årliga verksamhetsrapporter, kommissionens årliga förvaltnings- och 
resultatrapport). Jag är övertygad om att ett mer integrerat och mer tillförlitligt kontrollsystem 
är avgörande för att minska den tid som behövs för att utarbeta revisionsrättens årsrapport.

Oberoende och självständighet 

12. På vilket sätt kan du inför Europaparlamentet garantera din personliga oavhängighet, 
och hur kan du garantera att din tidigare, nuvarande eller framtida verksamhet inte på 
något sätt skulle kunna innebära att fullgörandet av dina skyldigheter inom 
revisionsrätten ifrågasätts? 

Jag har tjänstgjort i över 20 år som domare vid den grekiska revisionsrätten och blivit vice 
ordförande. Som domare har vi en stark kultur av oberoende som grundar sig på vår 
konstitutionella ram och våra etablerade traditioner i en domstol som inrättades 1833 som en 
institutionell pelare för en ny oberoende stat. Som ledamot av revisionsrätten har jag till fullo 
anammat revisionsrättens uppförandekod för ledamöterna, våra etiska värderingar och våra 
revisionsstandarder. Under hela min karriär har jag aldrig tvekat att ta upp frågor som jag 
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anser vara av avgörande betydelse för skyddet av medborgarnas intressen. 

13. Hur skulle du hantera ett allvarligt fall av regelbrott eller till och med bedrägeri med 
EU-medel och/eller korruption som rör personer som verkar i din hemmedlemsstat? Har 
du befunnit dig i denna situation under din nuvarande mandatperiod?

Jag skulle vidarebefordra alla misstänkta fall av bedrägeri med EU-medel och/eller korruption 
till Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), oavsett om det rör sig om Grekland 
eller någon annan medlemsstat. I vår roll som institution och personligen som ledamöter 
tillämpar vi en nolltoleranspolitik.

I praktiken upptäcks sådana fall först av granskningsteamet, som kontaktar revisionsrättens 
rättstjänst. Ordföranden vidarebefordrar därefter informationen till Olaf. Jag uppmanar våra 
revisorer att rapportera alla misstänkta fall, men jag är inte direkt involverad i rapporteringen. 
Våra revisorer utbildas i hur de kan upptäcka och rapportera potentiella fall av bedrägeri. 

Det är viktigt att notera att endast ett fåtal av de fel som vi upptäcker kan betraktas som 
misstänkta bedrägerier. Under mina tre år som föredragande ledamot för kapitel 7 i 
årsrapporten (”Naturresurser”) har de ansvariga revisorerna översänt 10 ärenden till Olaf. 
Vissa av dem gällde Grekland. 

14. Intressekonflikter kan medföra risk för att revisionsrättens anseende ifrågasätts. Hur 
skulle du hantera en intressekonflikt? 

Revisionsrätten har inrättat en etikkommitté som ska bedöma alla relevanta frågor av etisk 
natur. Den består av två ledamöter från revisionsrätten och en extern expert. 

Som ledamöter måste vi undvika alla situationer som skulle kunna utgöra en intressekonflikt 
eller som skulle kunna uppfattas som en sådan (jfr. artikel 2 i uppförandekoden för 
revisionsrättens ledamöter). Jag har inte ställts inför en sådan situation under min första 
mandatperiod. Om jag skulle konfronteras med en eventuell intressekonflikt i framtiden, 
skulle jag informera etikkommittén och revisionsrättens ordförande och med full insyn begära 
att lämpliga åtgärder vidtas, såsom att befria mig från eventuella uppgifter inom ramen för det 
berörda uppdraget. 

15. Är du för närvarande inblandad i någon rättsprocess? Om ja, i vilken typ av 
rättsprocess?

Jag är inte inblandad i någon rättsprocess.

16. Vilka specifika åtaganden är du redo att göra i fråga om ökad transparens, fördjupat 
samarbete med Europaparlamentet och effektiv uppföljning av Europaparlamentets 
ståndpunkter och önskemål om granskningar? 

Analysen av parlamentets krav på revisioner är en del av revisionsrättens arbete med att 
utarbeta det årliga arbetsprogrammet (se även svaret på fråga 6). Vår analys meddelas senare 
av revisionsrättens ordförande till utskottsordförandekonferensens ordförande.

Revisionsrätten förbereder också punkt för punkt svaren på de frågor som tagits upp av 
parlamentet i samband med resolutionerna om beviljande av ansvarsfrihet. 
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Utöver dessa kommunikationskanaler tycker jag att vi bör fördjupa vårt samarbete på en mer 
direkt och informell nivå, mellan ledamöter från budgetkontrollutskottet och revisionsrätten 
och mellan budgetkontrollutskottets sekretariat och våra revisorer.

Övriga frågor

17. Kommer du att dra tillbaka din kandidatur till ett förnyat mandat om parlamentet inte 
skulle stödja din nominering till ledamot av revisionsrätten?

Jag skulle dra tillbaka min kandidatur i ett sådant fall. 

Jag vore mycket tacksam om vi kunde fortsätta att arbeta konstruktivt tillsammans för att 
förbättra unionens politik och dess genomförande. Ert förtroende för min professionalism, 
integritet och oberoende är avgörande för ett sådant samarbete.

18. En utnämning till ledamot av revisionsrätten kräver full uppmärksamhet och fullständigt 
engagemang i institutionen och att man skapar förtroende for unionen bland 
medborgarna.

– Hur anser du att man på bästa sätt kan tillgodose dessa yrkeskrav?

Jag ägnar mig helt åt mina uppgifter som ledamot och doyen vid Europeiska revisionsrätten. I 
mitt dagliga arbete fäster jag stor vikt vid att främja laganda bland ledamöterna genom att 
tillämpa principen om kollegialt ansvar på domstols- och avdelningsnivå, och inom våra 
revisionsteam och genom att främja en öppen och inkluderande arbetsmiljö. När jag företräder 
institutionen utåt gör jag mitt yttersta för att främja kvaliteten på våra rapporter och 
rekommendationer och se till att vi får största möjliga genomslag.

– Hur stor del av din arbetstid uttryckt i dagar tillbringar du i Luxemburg? Överväger du 
några förändringar när det gäller din närvaro i Luxemburg?

Jag bor permanent i staden Luxemburg och har fortlöpande möjlighet att hantera våra 
arbetsprioriteringar. Jag planerar att hålla fast vid dessa arrangemang om jag utnämns på nytt.
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