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NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu, aby byl Nikolaos Milionis jmenován členem Účetního dvora
(C9-0125/2019 – 2019/0812(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na čl. 286 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada 
konzultovala návrh s Parlamentem (C9-0121/2019),

– s ohledem na článek 129 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A9-0000/2019),

A. vzhledem k tomu, že Výbor pro rozpočtovou kontrolu zhodnotil kvalifikaci navrhované 
kandidátky, zejména s ohledem na podmínky uvedené v čl. 286 odst. 1 Smlouvy 
o fungování Evropské unie; 

B. vzhledem k tomu, že Výbor pro rozpočtovou kontrolu na své schůzi konané dne 
12. listopadu 2019 vyslechl kandidáta Rady na člena Účetního dvora;

1. souhlasí/nesouhlasí s návrhem Rady na jmenování Nikolaose Milionise členem 
Účetního dvora;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a pro informaci Účetnímu 
dvoru, jakož i ostatním orgánům a institucím Evropské unie a kontrolním institucím 
členských států.
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PŘÍLOHA 1: NIKOLAOS MILIONIS - ŽIVOTOPIS

• člen Evropského účetního dvora (předsedající senátu I)

• místopředseda Řeckého nejvyššího kontrolního úřadu

• odborný asistent v oboru právo veřejných financí, Univerzita politických a sociálních věd 

Panteion, Atény

VZDĚLÁNÍ

• Střední škola v Artasu

• Právnická fakulta, Aténská univerzita (katedra práva)

• Řecká státní škola veřejné správy (katedra správní justice)

• PhD, Právnická fakulta, Aténská univerzita

• Diplôme d’études approfondies (diplom z postgraduálního studia v oboru veřejné právo), 

Univerzita Paříž I

• Diplôme d’études approfondies (diplom z postgraduálního studia v oboru veřejné 

účetnictví), Univerzita Paříž VIII

PROFESNÍ ZKUŠENOSTI

Na Evropském účetním dvoře:

• předsedající senátu I (rozvoj venkova, změna klimatu, rybolov) (od června 2018)

• Jako člen Evropského účetního dvora jsem zodpovídal za kapitolu „Bezpečnost 

a občanství“ ve výroční zprávě za rok 2015 a od roku 2016 byla v mé kompetenci 

i kapitola o přírodních zdrojích. Byl jsem také zpravodajem zvláštních zpráv 

o zemědělské politice a životním prostředí č. 1/2017 (Natura 2000), 26/2016 

(podmíněnost), 25/2016 (systém evidence půdy), 25/2015 (podpora EU pro infrastrukturu 

venkova).

• člen Administrativního výboru Evropského účetního dvora

• člen Výboru pro vnitřní audit (březen 2014 až květen 2018)

• člen redakční rady Věstníku EÚD (ECA Journal)
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V Řeckém nejvyšším kontrolním úřadu

• soudce u soudu prvního stupně (Auditeur) 

referendář (Conseiller Référendaire)  (2004–2014)

místopředseda (od roku 2014)

• člen zvláštního soudu pro spory o odměnách soudců podle čl. 88 odst. 2 Ústavy a člen 

zvláštního soudu pro soudní spory o protiprávních rozsudcích podle článku 99 Ústavy 

(zasedání soudu v letech 2008 až 2009)

• předseda 7. stupně Řeckého nejvyššího kontrolního úřadu (předsmluvní ověřování 

veřejných služeb) (2011–2013)

• předseda sekce I (2012) a sekce VI (2013) Řeckého nejvyššího kontrolního úřadu

• předseda Řeckého úřadu pro odškodnění obětí při Ministerstvu spravedlnosti, 

transparentnosti a lidských práv (2009–2011)

• člen auditního výboru pro financování politických stran a parlamentních kandidátů, § 21 

zákona č. 3023/2002 (2012–2013)

• předseda výboru pro zavedení nových auditních postupů v Řeckém nejvyšším kontrolním 

úřadu v rámci pracovní skupiny (2012–2013)

Všeobecná auditní činnost:

• předseda auditního výboru Organizace Aténské koncertní síně

JAZYKY

• angličtina a francouzština

PODÍL NA ČINNOSTI LEGISLATIVNÍCH VÝBORŮ

• zákon o odkazech veřejným institucím

• zákon č. 4055/2012 o řádném procesu a jeho přiměřené délce

• zákon č. 3852/2010 o nové architektuře místní samosprávy a o decentralizaci 

správy – program Kallikratis

• zákon č. 3871/2010 o finančním řízení a odpovědnosti
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PEDAGOGICKÁ ČINNOST

• Aténská univerzita (katedra práva): výuka auditního práva na postgraduální fakultě 

veřejného práva (2007–2010)

• Univerzita v Pireu: výuka mezinárodního a evropského daňového práva, 5. semestr, 

katedra mezinárodních a evropských studií (prezidentský dekret 407/1980) (2003–2005)

• Univerzita Panteion: výuka práva evropských veřejných institucí a evropského 

finančního práva na postgraduálním oddělení Všeobecné právnické fakulty (2005–2018)

• Státní škola veřejné správy: zvláštní kurzy fiskálního práva na Vzdělávacím institutu pro 

státní úředníky (1996–1997) 

• Státní justiční škola: zvláštní kurzy o administrativním právu (1998), Evropském 

soudním dvoře a evropském administrativním právu a svobodách Společenství (2001–

2013)

KNIŽNÍ PUBLIKACE

1. Institucionální role Řeckého nejvyššího kontrolního úřadu
(dizertace)
1. vydání, 2002 (úvod: G. Papadimitriou), A. Sakkoulas, 557 s. 
2. vydání, 2006, 662 s.

2. Účetní dvůr: moderní trendy a vývoj
2012, Nomiki Vivliothiki, 370 s.

3. Evropský účetní dvůr
1999, A. Sakkoulas, 232 s.

4. Složky evropského fiskálního a finančního práva
1. vydání, 2004, A. Sakkoulas, 142 s. 
2. vydání, 2008, A. Sakkoulas, 323 s.

5. Úvahy
2005, Ekdoseis ton Filon Publishers, 208 s.
(eseje o sociálních otázkách a literatuře) – cena Panagiotise Fotease za rok 2009

6. Stopy a palimpsesty
2009, Evthini, Analogio 31, 136 s.
(sbírka esejů), 2010
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ČLÁNKY

1. Odůvodnění správních aktů. Pokus o kritický přístup k judikatuře Řeckého 
nejvyššího kontrolního úřadu a jejímu vztahu k příslušné judikatuře Státní rady
„Deltio Elenktikou Synedriou“, (bulletin Nejvyššího kontrolního úřadu), vol. 11-12, (1991) 
s. 237-258

2.  Úvahy o auditu Řeckého nejvyššího kontrolního úřadu ve věci státních dotací 
politickým stranám 
„To Syntagma“ (Ústava), č. 17, (1991), s. 529-543

3. Judikatura plynoucí z incidečního přezkumu správních aktů Řeckým nejvyšším 
kontrolním úřadem
„Dioitiki Diki“ (Správní justice), ročník 4 (1992), s. 249-266

4. Kontrola veřejných podniků a nejvyšší kontrolní úřad
„Dioitiki Diki“ (Správní justice), ročník 5 (1993), s. 1121-1139

5. Orgány a mechanismy pro audit financování politických stran
„Koinovoulevtiki Epitheorisi“ (Parlamentní revue), zvláštní vydání 1993: „I chrimatodotisi 
ton politikon kommaton“ (Financování politických stran), 15-16, s. 20-29
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PŘÍLOHA 2: ODPOVĚDI NIKOLAOSE MILIONISE NA DOTAZNÍK

Plnění povinností: získané poznatky a závazky do budoucna

1. Jaké jsou Vaše hlavní úspěchy ve funkci člena Evropského účetního dvora? Jaké byly 
Vaše největší neúspěchy?

Jako člen Účetního dvora jsem se své práci věnoval naplno. Vydal jsem sedm zvláštních zpráv 
a v posledních šesti letech jsem byl autorem čtyř kapitol výročních zpráv. Tyto audity se na 
slyšeních v Parlamentu a Radě setkaly s pozitivní reakcí. Pozitivně vyznívaly také tiskové 
konference i setkání s jinými stranami. 

Moji kolegové mi svěřili velmi významné horizontální úkoly (koordinace, plánování, metodika 
atd.). V současné době předsedám senátu I, který se věnuje otázce udržitelného využívání 
přírodních zdrojů, a jsem také členem Administrativního výboru. Přes dva roky jsem byl 
zástupcem senátu I v senátu CEAD, který má na starosti koordinaci, hodnocení, zajišťování 
kvality a vývoj. Po dva roky jsem byl také členem Výboru pro vnitřní audit a nyní zasedám 
v redakční radě Věstníku EÚD.

Při provádění auditů výkonnosti jsem se musel vypořádat se dvěma problémy. Prvním z nich 
bylo to, že témata, kterými jsem se zabýval, byla velice odborná, ať už to byly inventury 
skleníkových plynů, systém evidence půdy nebo podmíněnost (cross-compliance). Bylo totiž 
nutné vypracovat auditní zprávu, která by obsahovala užitečná doporučení pro experty, ale 
současně by byla srozumitelná i pro laickou veřejnost. Druhým problémem bylo přijít s něčím 
novým v oblastech, které se těší velkému zájmu veřejnosti a již byly předmětem mnoha zpráv. 
Příkladem jsou ekologické produkty a Natura 2000. Věřím však, že se mi podařilo zpracovat 
tato témata z nové perspektivy, protože jsem se soustředil na oblast naší odbornosti, kterou je 
řádné řízení evropských politik a s nimi spojených finančních prostředků. 

Za neúspěch považuji zejména pomalý pokrok na cestě k „jednotnému auditu“. Evropský účetní 
dvůr by svou činnost vykonával efektivněji, pokud bychom mohli lépe využívat kontrol 
prováděných jinými auditory. Tento cíl byl součástí naší strategie na období 2018 až 2020, 
zejména ve vztahu k prohlášení o věrohodnosti. Nezbytnou podmínkou je, abychom byli 
schopni potvrdit, že je možné se spolehnout na práci ostatních auditorů. V okruhu 2 VFR 
(Přírodní zdroje), pro nějž jsem členem zpravodajem, se to však ukázalo být mnohem obtížnější, 
než jsme očekávali. Na nedostatky, které se vyskytují na úrovni Komise i certifikačních orgánů 
členských států, jsme opakovaně upozorňovali v naší výroční zprávě a ve zvláštní zprávě č. 
7/2017 a vydali jsme doporučení ke zlepšení situace. 

2. Jaké hlavní ponaučení jste získal v rámci Vaší oblasti působnosti / jakých jste dosáhl 
výsledků při plnění Vašich povinností a úkolů v oblasti auditu? 

Od roku 2016 jsem členem zpravodajem pro kapitolu 7 naší výroční zprávy, která se věnuje 
přírodním zdrojům a vztahuje se na výdaje ve výši 58 miliard EUR, tedy asi 37 % unijního 
rozpočtu (údaje za rok 2018). V roce 2015 jsem byl členem zpravodajem pro nově vytvořenou 
samostatnou kapitolu výroční zprávy věnovanou bezpečnosti a občanství.

Byl jsem členem zpravodajem pro tyto zprávy o auditech výkonnosti:
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– Zvláštní zpráva č. 24/2014: Je podpora EU určená na prevenci škod způsobených 
v lesích požáry a přírodními katastrofami a na obnovu lesů dobře řízena?

– Zvláštní zpráva č. 25/2015: podpora EU pro infrastrukturu venkova: 

– Zvláštní zpráva č. 25/2016: Systém evidence půdy: užitečný nástroj pro určování 
způsobilosti zemědělské půdy, jehož fungování lze však ještě zlepšit

– Zvláštní zpráva č. 26/2016: Zvýšit účinnost podmíněnosti a dosáhnout zjednodušení 
nadále představuje náročný úkol

– Zvláštní zpráva č. 1/2017: Provádění sítě Natura 2000 s plným využitím jejího 
potenciálu vyžaduje více úsilí

– Zvláštní zpráva č. 4/2019: Kontrolní systém pro ekologické produkty se zlepšil, některé 
výzvy ale přetrvávají

– Zvláštní zpráva č. 18/2019 o inventurách emisí skleníkových plynů (bude zveřejněna 
v listopadu 2019)

Hlavním ponaučením bylo, že je třeba klást velký důraz na otevřený dialog a na uplatňování 
přístupu, který metodika EÚD označuje jako „no surprise approach“. Tento přístup pomáhá 
navázat s kontrolovanými subjekty přímý a konstruktivní vztah. Má zásadní význam pro to, 
abychom pochopili, s jakými obtížemi je spojeno provádění politik EU, a dokázali formulovat 
konkrétnější a užitečnější doporučení. Kvalitní komunikace vyžaduje důvěru a dobrou vůli 
obou stran. Jen tak dosáhneme lepších výsledků nejen z hlediska auditu, ale také pro evropské 
občany. 

Otevřený dialog je nejen dobrou praxí ve vztahu ke kontrolovaným subjektům, ale je také 
nezbytným prvkem vztahu, který budujeme s Evropským parlamentem a ostatními 
zúčastněnými stranami. Audit je relevantnější, pokud je v souladu se současnými nebo 
chystanými politickými prioritami a pokud vychází z širokých konzultací s experty na danou 
oblast a se zástupci občanské společnosti. 

3. Jakou přidanou hodnotu byste mohl přinést Evropskému účetnímu dvoru ve Vašem 
druhém funkčním období a zejména pak v oblasti, za kterou nesete odpovědnost? Chtěl 
byste změnit oblast odpovědnosti? Co Vás motivuje?

Já i moji kolegové v senátu I přispíváme k tomu, jak budou některé z nejvýznamnějších politik 
EU vypadat v budoucnosti. V našem stanovisku k nové SZP jsme poukázali na to, že návrh 
musí vycházet z dlouhodobé vize zemědělství v EU, podrobnějšího posouzení příjmů 
zemědělců, jasnějších ekologických ambicí a účinnějšího rámce výkonnosti a zodpovědnosti. 
Naše zprávy o otázkách spojených s klimatem by měly přispět k tomu, aby naše úsilí o splnění 
ambiciózních cílů snižování emisí skleníkových plynů bylo soustředěnější. Věřím, že budeme-
li pokračovat v nastoupené cestě a budeme dále rozvíjet témata, která jsme nastolili, 
a posuzovat dopady současných a budoucích politik, bude mít naše činnost pozitivní přínos. 

Jako auditor, soudce a vysokoškolský pedagog se mohu opírat o zkušenosti ze své minulé 
činnosti a přinášet do naší auditní práce odlišné perspektivy. Oblasti, kterými se senát I zabývá, 
pro mě vždy byly velmi motivující a jsem připraven se postavit novým výzvám. Velmi bych 
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ocenil, kdybych mohl v případném druhém funkčním období v tomto senátu zůstat. Považuji 
také za dobrou praxi to, že se auditoři po několika letech střídají, aby mohli získané zkušenosti 
uplatnit v nových oblastech a aby se jednotliví auditoři mohli seznámit s tématy, která předtím 
zpracovávali jejich kolegové. 

4. Jakým způsobem dohlížíte na to, abyste dosáhl vytčených auditorských cílů v rámci 
auditního úkolu? Ocitl jste se někdy v situaci, kdy jste svůj auditní úkol nemohl splnit 
a co bylo důvodem? Jak v takových kontroverzních situacích postupujete? 

Při provádění auditu může dojít k obtížím stejně jako u jakékoli jiného projektu. Tyto obtíže 
mohou způsobit zpoždění nebo problémy, pokud jde o plánované výsledky. Abych takovým 
situacím předešel, velmi bedlivě na auditní činnost dohlížím, a to od fáze plánování až po plnění 
a vypracovávání zprávy o výsledcích. Snažím se předvídat, jaké obtíže se mohou vyskytnout, 
a pokud se skutečně vyskytnou, reaguji rychle a flexibilně. Díky tomu jsem nikdy nemusel 
zrušit žádný probíhající auditní úkol. V některých případech bylo nutné pozměnit původní plán, 
aby odpovídal realitě, což způsobilo mírné zpoždění. Vždy ale kladu na první místo kvalitu 
výsledné zprávy, která musí být dostatečně podložená a musí obsahovat relevantní doporučení, 
i když by to mělo znamenat několikatýdenní zpoždění.

5. Pokud byste byl znovu potvrzen i pro druhé funkční období a pokud byste byl hypoteticky 
zvolen předsedou senátu Evropského účetního dvora, jak byste řídil práci, pokud jde 
o určování priorit? Můžete nám poskytnout dva nebo tři příklady oblastí, na které byste 
se v budoucnu zaměřil?

Jako předsedající senátu I jsem přesvědčen, že našimi prioritami pro nadcházející roky by mělo 
být posouzení modelu provádění SZP po roce 2020, úsilí o to, aby zemědělství bylo šetrnější 
k životnímu prostředí a ke klimatu, dále soulad unijních politik s cíli snižování emisí 
skleníkových plynů do roku 2030 a 2050, účinnost projektů obnovitelné energie a přizpůsobení 
se změně klimatu, a způsob, jakým EU řeší ostatní problémy životního prostředí (biologická 
rozmanitost, kvalita vody a vzduchu, plasty atd.).

6. Pokud byste měl řídit výběr úkolů v oblasti auditu v souvislosti s přípravou ročního 
pracovního programu Evropského účetního dvora, na základě čeho byste rozhodoval 
mezi prioritami, které byste obdržel od Parlamentu a/nebo výboru CONT? 
Co byste dělal, pokud by politická priorita neodpovídala posouzení rizik Evropského 
účetního dvora týkajícímu se činností Unie? 

Při výběru auditních úkolů by měla být zvažována řada faktorů: proveditelnost auditu (která 
závisí na mandátu EÚD, sdílení odpovědností mezi EU a členskými státy), závažnost (pokud 
jde o rozpočet nebo z povahy věci), včasnost (například pokud je souvislost s návrhem na revizi 
určité politiky), relevance pro zúčastněné strany a přidaná hodnota. V tomto ohledu jsou velmi 
důležité náměty z parlamentních výborů, protože jednoznačné udávají, jaké jsou politické 
priority. Mnohé z těchto námětů jsme zapracovali do našeho ročního pracovního programu. 
Poskytujeme také Parlamentu zpětnou vazbu, pokud jde o důvody, proč jsme zvolili jiný 
moment pro audit určitého tématu nebo jsme se rozhodli k němu přistoupit z jiného úhlu. 

Správa portfolia, pracovní metody a výstupy

7. Vyhotovování vysoce kvalitních, spolehlivých a včasných zpráv má zásadní význam: 
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– Jak byste zajistil, aby údaje použité při auditu byly spolehlivé a aby získaná zjištění 
nebyla zastaralá?

Když hovoříme o externích údajích, pečlivě si hledíme toho, abychom používali nejnovější 
informace, které jsou v době našeho auditu k dispozici, a pokud možno je ještě při 
vypracovávání zprávy aktualizovali. Obecně jsme závislí na tom, zda dostaneme údaje 
z externích zdrojů včas. Vždy používáme důvěryhodné zdroje (údaje statistických úřadů, 
Komisí ověřené údaje, které jí předložily členské státy, vědecké studie atd.) a vždy připojujeme 
vysvětlení, nejsme-li si jisti spolehlivostí daných informací. 

Pokud jde o údaje, které vytváří EÚD, stejně jako u jakýchkoli důkazů, které uvádíme v našich 
zprávách, máme zavedeny postupy kontroly kvality s cílem zajistit správnost a spolehlivost 
příslušných informací.

– jak byste zlepšil kvalitu a relevantnost doporučení?

V posledních letech jsme zlepšili své postupy, jimiž dospíváme k formulaci doporučení, a ta 
nyní zahrnují cílové termíny svého uskutečnění, které máme prodiskutovány se subjektem, 
který je předmětem auditu. Konáme interní schůzky k „vyvození závěrů“, za účasti pracovníků, 
kteří se daného auditu přímo neúčastnili, a na nich diskutujeme o hlavních zjištěních. Je to 
velmi důležitý krok, který nám pomáhá zprávu strukturovat. Zpravidla se pak znovu scházíme, 
abychom probrali doporučení, jakmile je k dispozici první návrh zprávy. V tu chvíli je velmi 
důležité věci otevřeně prodiskutovat s auditovaným subjektem, abychom zjistili, zda lze naše 
doporučení formulovat ještě lépe (například se zřetelem k nákladnosti jejich uskutečnění, 
k možnosti, že by se mohla stát součástí již probíhajících iniciativ, nebo k časovému rozvrhu 
nutnému k jejich uskutečnění). Otevřená diskuse obvykle přispěje ke vzájemnému pochopení, 
ale neznamená to, že vždy dokážeme dospět k dohodě. EÚD i nadále odpovídá za to, že si utvoří 
svůj vlastní nezávislý názor a zveřejní jakýkoli závažný názorový rozdíl mezi ním 
a auditovaným subjektem.

8. Cílem reformy EÚD je vytvořit silnější vztah odpovědnosti mezi auditním týmem 
a členem EÚD, který je zpravodajem: 

– domníváte se, vzhledem k Vaší zkušenosti, že by se člen EÚD měl do auditní činnosti 
zapojovat aktivněji?

Role zpravodaje je zásadní ve fázi plánování, kdy se vymezují cíle auditu, ve fázi provádění 
auditu, aby byla zajištěna kvalita prvotních zjištění, s nimiž je seznámen auditovaný subjekt, 
a ve fázi vypracovávání zprávy, v níž je třeba se ujistit, že jsou závěry a doporučení zprávy 
jasně formulované a dobře podložené. Je také důležité ponechat určitou samostatnost 
a odpovědnost auditorům, kteří si svou auditní prací prohlubují svou specifickou odbornost. 
Pro vydání zprávy vysoké kvality je zásadní motivovanost celého týmu.

– změnil byste svůj způsob práce s auditním týmem? Pokud ano, jak? 

Vybudoval jsem si velmi otevřené a profesionální vztahy s různými auditními týmy, s nimiž 
jsem měl to potěšení pracovat. Podle mne je velice důležité, aby byli průběhu celého procesu, 
od prvních diskusí až po prezentaci zprávy Parlamentu, Radě, sdělovacím prostředkům a dalším 
zúčastněným stranám, aktivně účastni klíčoví auditoři (zejména vyšší manažer a vedoucí 
úkolu). To dává celému týmu pocit, že skutečně se svým auditem žije. Pomáhá to lépe pochopit 



PE642.936v01-00 12/15 PR\1191107CS.docx

CS

a naplnit očekávání těch, kteří budou naše zprávy číst.

9. Jaké by byly Vaše návrhy na další zlepšení a modernizaci fungování Evropského účetního 
dvora, jeho plánování a činnosti (auditního cyklu)? Mohl byste nám po Vašem prvním 
funkčním období sdělit jeden pozitivní a jeden negativní aspekt činnosti Evropského 
účetního dvora?

EÚD značně zlepšil své postupy pro sestavování programu své práce. Vytvořili jsme 
a pravidelně aktualizujeme tzv. policy scans, jejichž prostřednictvím sledujeme vývoj ve všech 
hlavních oblastech politiky EU. Na základě těchto nástrojů a návrhů, které dostáváme od 
zúčastněných stran, vytváříme široký okruh námětů k auditu, o kterých pak na různých 
úrovních diskutujeme, než se členové shodnou na konečném výběru. Tento proces probíhá rok 
co rok stejně, podle mně by ovšem bylo spíše záhodno jej včlenit do víceletého výhledu, 
abychom lépe předjímali otázky, které budou pro naše partnery důležité v nejbližších letech. 

Pozitivním aspektem v EÚD je určitě kompetentnost, motivovanost a rozmanitost jeho 
zaměstnanců. Je radost pracovat v takovémto podnětném prostředí, které nám dává možnost se 
neustále dozvídat nové věci a zdokonalovat se.

Obtížnější je zajistit, aby takto rozmanitá instituce s odpovědnostmi za celé spektrum politik 
EU a její rozpočet postupovala zcela jednotně. Jako zpravodajové se zaměřujeme na audity 
v rámci našich odpovědnosti, senáty se zabývají pouze svou vlastní auditní oblastí a není 
snadné, aby každý z nich neustále sledoval, co se děje v jiných oblastech, a uplatňoval globální 
přístup. Máme řadu postupů, které nám pomáhají pracovat jako jedna instituce. 

10. Podle Smlouvy má Účetní dvůr pomáhat Parlamentu při výkonu jeho pravomocí v oblasti 
kontroly plnění rozpočtu, aby se zlepšil veřejný dohled nad všeobecnými výdaji a aby se 
zlepšila účelnost jejich vynakládání:

– jak by bylo možné na základě Vašich zkušeností z prvního funkčního období ještě 
zlepšit spolupráci mezi Účetním dvorem a Evropským parlamentem (Výborem pro 
rozpočtovou kontrolu) v oblasti auditu rozpočtu EU?

Spolupráce mezi oběma našimi orgány funguje dobře. Při přípravě našeho ročního pracovního 
programu se snažíme vyhovět potřebám výboru CONT a dalších parlamentních výborů (viz 
rovněž odpověď na otázku 6). Vypracováváme relevantní zprávy, které jsou obecně přijímány 
příznivě a jsou podnětem k zajímavým debatám při slyšení ve výboru CONT. Vybudovali jsme 
si také dobré vztahy se specializovaným výborem Parlamentu, ve kterém prezentujeme stále 
více našich zpráv. V současnosti však máme jen málo výměn ve fázi plánování  našich auditů, 
když uvažujeme o hlavních rizicích a o auditních otázkách, které chceme zodpovědět. Myslím, 
že bychom mohli uvažovat o vedení takovýchto diskusí v neformální rovině, abychom navázali 
brzké kontakty mezi našimi orgány. 

– obdobně, jak by bylo možné posílit vztahy mezi EÚD a kontrolními úřady členských 
států?

EÚD si vyvinul postavení partnera, který působí i na úrovni členských států. V prvním roce 
mého funkčního období jsem navázal kontakt s řeckým parlamentem. Nyní každoročně 
představuji výsledky práce EÚD na společné schůzi stálého výboru pro hospodářské záležitosti 
a zvláštního stálého výboru pro evropské záležitosti.  Přispívá to ke zvyšování informovanosti 
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o evropských otázkách na úrovni členského státu. Jsem přesvědčen, že tak i nepřímo zvyšujeme 
zájem o evropská témata v nejvyšších kontrolních institucích členských států. Provedli jsme 
několik společných auditů, mj. audit týkající se kvality ovzduší v senátu I (zvláštní zpráva č. 
23/2018), a prostřednictvím pracovních skupin EUROSAI jsme v pravidelném kontaktu 
s dalšími nejvyššími kontrolními institucemi a snažíme se vyvíjet další iniciativy. Společné 
audity mohou být obzvláště přínosné pro oblasti ve sdílené pravomoci EU a členských států. Je 
třeba dále rozvíjet naši spolupráci s nejvyššími kontrolními institucemi v členských státech 
a překonávat praktické obtíže, na které jsme narazili.

Ve specifickém případě poskytoval EÚD také technickou pomoc Řeckému nejvyššímu 
kontrolnímu úřadu, zejména na to, aby rozvíjel svou schopnost provádět více auditů výkonnosti. 

11. Jak hodláte podpořit Parlament v úsilí dosáhnout zkrácení postupu udělování absolutoria? 
Jaké kroky můžete podniknout Vy osobně?

EÚD učinil kroky ke zkrácení času, který je třeba na přípravu výroční zprávy. Tu nyní 
zveřejňujeme počátkem října, tedy o celý měsíc dříve než v minulosti.  

Abychom mohli vydat prohlášení o věrohodnosti, musíme posoudit, nakolik nám zavedené 
kontrolní systémy skýtají ujištění o věrohodnosti informací a rozhodnout o potřebné míře 
důkladných kontrol plateb. Čím více jsou kontrolní systémy podle našich zjištění spolehlivé, 
tím méně plateb musíme po uzávěrce rozpočtového roku kontrolovat. Protože se  kvalita 
kontrolních systémů zlepšuje, je tudíž prostor ke zkrácení doby potřebné k vydání prohlášení 
o věrohodnosti.

Kontrolní systémy zahrnují celý řetězec aktérů.  Vezměme pro příklad výdaje v rámci SZP, 
které kontrolují agentury pověřené prováděním plateb, certifikační subjekty, Komise a nakonec 
EÚD. Jak jsem vysvětlil výše (u otázky 1 v souvislosti s jednotným auditem), my (a také 
Komise) stále zjišťujeme nedostatky v různých rovinách tohoto řetězce. Jednoduše řečeno to 
znamená, že ti, kteří kontrolují platby v řetězci v pozdější fázi, se nemohou v dostatečné míře 
spolehnout na kontroly, které provádějí jejich předchůdci. Neefektivní fungování řetězce 
kontroly prodlužuje dobu potřebnou k dokončení celého cyklu a může mít vliv na to, kdy 
mohou být zpřístupněny dokumenty Komise (konsolidovaná účetní závěrka EU, výroční zprávy 
o činnosti od generálních ředitelů, výroční zpráva Komise o řízení a výkonnosti). Podle mého 
přesvědčení je klíčem ke zkrácení doby potřebné k vypracování výroční zprávy EÚD lépe 
integrovaný a spolehlivější kontrolní systém.

Nezávislost a integrita 

12. Jak můžete Evropskému parlamentu prokázat svou nezávislost a jak hodláte zajistit, aby 
žádná z Vašich minulých, současných či budoucích činností nemohla zpochybnit plnění 
Vašich povinností u Evropského účetního dvora? 

Pracoval jsem více než 20 let na Řeckém nejvyšším kontrolním úřadě a stal jsem se jeho 
místopředsedou. Jakou soudci máme pevně zakořeněnou kulturu nezávislosti, která vychází 
z našeho ústavního rámce a ze zavedených tradic auditního orgánu zřízeného v roce 1833 jako 
institucionálního pilíře čerstvě nezávislého státu. Jako člen EÚD se plně ztotožňuji s kodexem 
chování pro členy, s našimi etickými hodnotami a s našimi auditními standardy. Za celou svou 
profesní dráhu jsem nikdy neváhal otevřeně hovořit o věcech, které jsem pokládal za zásadní 
pro ochranu zájmů našich občanů. 
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13. Jak byste postupoval v případě závažných nesrovnalostí, nebo dokonce podvodu ve 
fondech EU či korupce, do kterých by byly zapleteny osoby v členském státě, z něhož 
pocházíte? Byl jste v takové situaci během Vašeho současného mandátu?

Jakýkoli případ podezření z podvodů s prostředky EU nebo z korupce bych předal Evropskému 
úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), ať se týká Řecka nebo kteréhokoli jiného členského 
státu. Jako instituce i jednotlivě jako členové uplatňujeme v tomto ohledu přístup nulové 
tolerance.

V praxi na takové případy nejprve přijde auditní tým, který v dané věci kontaktuje právní službu 
EÚD. Předseda pak předá příslušné informace úřadu OLAF. Já podněcuji naše auditory k tomu, 
aby veškeré podezřele případy nahlašovali, jakkoli sám nejsem nijak účasten jejich předávání. 
Naši auditoři jsou školeni, jak odhalovat a hlásit potenciální případy podvodu. 

Podotýkám ovšem, že pouze málokteré z chyb, které zjistíme, lze považovat za případy, kdy je 
podezření z podvodu. Za tři roky svého působení jako zpravodaj pro kapitolu 7 výroční zprávy 
„Přírodní zdroje“ předali příslušní auditoři úřadu OLAF pouze 10 případů. Některé z nich se 
týkaly Řecka. 

14. Existence střetu zájmů může vést k ohrožení pověsti Evropského účetního dvora. Jak 
byste řešil případný střet zájmů? 

EÚD zřídil etický výbor, který se zabývá všemi relevantními záležitostmi etické povahy. Tvoří 
jej dva členové EÚD a jeden externí expert. 

Jako členové se musíme vyvarovat veškerých situaci, ve kterých bychom se ocitli ve střetu 
zájmů nebo které by bylo možno jako střed zájmů vnímat (srov. článek 2 kodexu chování členů 
EÚD). Během svého prvního funkčního období jsem se do podobné situace nedostal. Pokud 
bych v budoucnu čelil potenciálnímu střetu zájmů, informoval bych etický výbor a předsedu 
EÚD a požádal bych je – zcela transparentně –, aby byla učiněna patřičná opatření, například 
abych byl zbaven svých povinností u příslušného auditního úkolu. 

15. Jste v současné době účastníkem nějakého soudního řízení? Pokud ano, jakého?

Netýká se mě žádné soudní řízení.

16. Jaké konkrétní přísliby jste ochoten dát, pokud jde o větší transparentnost, intenzivnější 
spolupráci s Parlamentem a skutečné zohledňování postojů Parlamentu a vstřícnost 
k jeho žádostem o audity? 

Analýza žádostí Parlamentu o provedení auditů je součástí procesu, kterým EÚD připravuje 
svůj roční pracovní program (viz rovněž odpověď na otázku 6). Naši analýzu následně zašle 
předseda EÚD předsedovi Konference předsedů výborů.

EÚD také připravuje bod po bodu odpovědi k záležitostem, o kterých hovoří Parlament ve 
svých usnesení o udělení absolutoria. 

Vedle těchto komunikačních kanálů bychom po mém soudu měli prohloubit naši spolupráci 
v bezprostřednější a neformální rovině mezi členy výboru CONT a členy EÚD, mezi 
pracovníky sekretariátu výboru CONT a našimi vedoucími pracovníky u auditorských týmů.
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Další otázky

17. Stáhnete svou kandidaturu na obnovení mandátu, pokud by stanovisko Parlamentu 
k Vašemu jmenování členem Účetního dvora bylo záporné?

V takovém případě bych svou kandidaturu stáhl. 

Byl bych velmi rád, kdybychom mohli i nadále konstruktivně spolupracovat na zlepšování 
politik Unie a jejich provádění. Pro takovou spolupráci je klíčové, abyste měli důvěru v mou 
profesionalitu, bezúhonnost a nezávislost.

18. Jmenování členem Účetního dvora vyžaduje naprostý zájem a oddanost vůči samotné 
instituci a zajištění důvěry občanů k Unii:

– jaký je podle Vás nejlepší způsob, jak se zhostit těchto profesních povinností?

Jsem plně oddán svým povinnostem jako člen Evropského účetního dvora a předsedající 
jednoho z jeho senátů. Ve své každodenní profesní praxi překládám velkou váhu pěstování 
týmového ducha mezi členy, uplatňování principu kolegiální spolupráce na úrovni celého 
Účetního dvora i jednotlivých komor a v rámci našich auditních týmů, snažím se vytvářet 
otevřenou a inkluzivní pracovní atmosféru. Když zastupuji instituci navenek, maximálně se 
snažím propagovat kvalitu našich zpráv a doporučení a zajistit, aby měly co největší praktický 
dopad a efekt.

– jaká je Vaše současná situace, pokud jde o počet dní Vaší přítomnosti v Lucemburku? 
Máte v úmyslu zařídit se případně jinak?

Trvale žiji v Lucemburku a jsem tak neustále k dispozici a mohu se plně věnovat prioritám naší 
práce. Tak tomu bude i nadále, budu-li znovu jmenován.


