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Ämne: Svar på frågeformuläret från budgetkontrollutskottet 
(Svaren har samma numrering som frågorna i frågeformuläret.) 
 
1.  Beskriv dina viktigaste yrkeserfarenheter av offentliga finanser, ledande 

befattningar eller förvaltningsredovisning. 
 
Hela min hittillsvarande yrkeskarriär (sedan 1988) har ägnats åt offentliga finanser och extern 
revision av regeringen. Jag har arbetat i Tjeckiens finansministerium i sammanlagt omkring 
elva år och cirka fem år i Tjeckiens högsta revisionsorgan. 
 
(a) 1988-1998 arbetade jag i det tjeckiska finansministeriet, där jag tillbringade den mesta 
tiden i avdelningen för statens budget, där jag var biträdande direktör i cirka fem år till 1998. 
Mitt huvudansvar omfattade: 
 

- samordning av utarbetandet av statens budget, 
- kontinuerlig övervakning av genomförandet av den statliga budgeten, 
- budgetmetodik och bedömning av budgetens genomförande, inklusive 

”effektivitetsrevision”, 
- kontoplaner, 
- företräda finansministeriet i dess kontakter med internationella och utländska 

institutioner i skattefrågor (Europeiska unionen, IMF, Världsbanken, OECD etc.). 
 
Jag arbetade vid finansministeriet från mars till juli 2003 som ministerns rådgivare. Jag deltog 
i förberedelserna av Tjeckiens reformering av de offentliga finanserna. Jag var framför allt 
ansvarig för förberedelsen av den del av reformeringen av de offentliga finanserna som 
syftade till att genomföra budgetering och skatterapportering på medellång sikt i Tjeckien. 
 
(b) Från 1999 till mars 2003 arbetade jag vid det högsta revisionsorganet i Tjeckien. Under 
den tiden var jag direktör för den avdelning som ansvarade för kvalitetssäkringen, för analyser 
av organets verksamhet och dess verkan, och för att ge stöd i metodfrågor, särskilt vid 
effektivitetsrevisionen. 
 
Sedan juli 2003 har jag varit ledamot av det högsta revisionsorganet. Jag är även ledamot av 
styrelsen för det högsta revisionsorganet, dess högsta instans. Som innehavare av denna 
befattning genomför jag de revisioner som styrelsen anförtror mig, där jag framför allt 
koncentrerar mig på utvärderingen av ekonomi, effektivitet och verkningsgrad i regeringens 
stödprogram. 
 
2.  Vilka är de tre viktigaste beslut som du bidragit till i ditt yrkesliv? 
 
Jag anser att följande beslut är de tre viktigaste som jag har bidragit till: 
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(a) Genomförandet av den nya kontoplanen som jag själv utarbetat i Tjeckien från 

1997. Denna kontoplan är en viktig komponent i systemet för kontinuerlig kontroll, 
redovisning och rapportering av offentliga finanser på nationell och regional nivå i 
Tjeckien. Det används fortfarande med vissa små justeringar. Den tidigare kontoplanen 
som den ersatte gav inte tillräcklig öppenhet för finansiella uppgifter och var oförenlig 
med internationella standarder (i synnerhet GFS).  

(b) Genomförandet av ett system för budgetering och skatterapportering på medellång 
sikt i Tjeckien. Det nuvarande systemet för utarbetande och genomförande av budgeten i 
Tjeckien är inte längre tillfredsställande. Det tjeckiska parlamentet diskuterar för 
närvarande en ändring av lagen om budgetregler (organisk budgetlag) som på ett 
genomgripande sätt skulle ändra det sätt på vilket budgeten utarbetas. Systemet är i 
synnerhet avsett att leda till ett tillvägagångssätt med distinktare planering på medellång 
sikt när det gäller att utarbeta och genomföra budgeten, genom att strama upp statens 
skattedisciplin och öka dess ansvarighet. Det bygger på ett skatterapporteringssystem och 
utgifts- och planeringsramar på medellång sikt, som upprättades av regeringen och 
enskilda ministerier och som lades fram av regeringen tillsammans med statens 
budgetproposition för parlamentets behandling och godkännande. Jag ledde den grupp 
som vidtog dessa åtgärder i finansministeriet. 

(c) Utarbetande och antagande av det högsta revisionsorganets revisionsstandarder. 
Dessa standarder godkändes av styrelsen för högsta revisionsorganet i februari i år. Som 
fallet är i andra högsta revisionsorgan (SAI), utgör dessa standarder kärnan i 
kvalitetssäkringen av förberedelsen och genomförandet av revisorernas verksamhet. 
Särskilt för det högsta revisionsorganet, som leds av en styrelse, är de ett omistligt 
gemensamt jämförelseindex för kvalitet för organets medarbetare och revisionsteam. Jag 
deltog i arbetet med att förbereda och anta dessa standarder, både som avdelningsdirektör 
och ledamot av styrelsen för det högsta revisionsorganet. 

 
Oavhängighet 
 
3.  I fördraget anges att revisionsrättens ledamöter skall fullgöra sina skyldigheter 

under ”full oavhängighet”. Hur skulle du tillämpa denna skyldighet i ditt framtida 
uppdrag? 

 
Jag uppfattar principen om oavhängighet i genomförandet av åliggandena som ledamot av 
Europeiska revisionsrätten på följande sätt: 
 
(a) Institutionell oavhängighet – oavhängig från regeringen i en medlemsstat eller från 

varje europeisk eller nationell institution (inklusive deras högsta revisionsorgan): Jag får 
inte påverkas av dessa institutioner vid genomförandet av mina uppgifter. 

(b) Oavhängighet från ursprungslandet – att genomföra sina uppgifter opartiskt när en 
revisionsundersökning berör en viss medlemsstat eller annat land och att göra det även 
när undersökningen berör ens eget ursprungsland, 
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(c) Politisk oavhängighet – att inte förespråka någon politisk ståndpunkt i utförandet av 

arbetsuppgifterna, att inte handla på någon särskild politisk grupperings vägnar inom 
Europeiska revisionsrätten och att undvika alla bedömningar som skulle kunna uppfattas 
som om en politisk ståndpunkt har företräde framför en annan. 

(d) Finansiell oavhängighet – att avsäga sig alla andra rättsliga verksamheter och 
ekonomiska ersättningar som hör samman med dessa under ämbetstiden. 

 
Jag anser att följande principer är oupplösligt förenade med principen om oavhängighet: 
 

- Moralisk och etisk trovärdighet. 
- Att fullgöra sina skyldigheter inom gränserna för de rättigheter och skyldigheter som 

framgår av fördraget samt andra interna regler som godkänts av 
Europeiska revisionsrätten. 

 
4.  Har du beviljats ansvarsfrihet för de förvaltningsuppdrag du tidigare utförde, om 

ett sådant förfarande existerar? 
 
Jag fullgör mina förpliktelser i egenskap av ledamot av Tjeckiens högsta revisionsorgan, och 
jag fullgör de åtaganden som följer av denna befattning. 
 
Det nu gällande förfarandet i samband med att man lämnar sin befattning som ledamot av 
Tjeckiens högsta revisionsorgan är att lämna in sin avskedsansökan till talmannen för 
parlamentets underhus. Om jag skulle utses till medlem av Europeiska revisionsrätten, skulle 
jag naturligtvis lämna min befattning i Tjeckien innan jag tillträder den nya befattningen. De 
två befattningarna (ledamot av Europeiska revisionsrätten och ledamot av Tjeckiens högsta 
revisionsorgan) är oförenliga enligt tjeckisk lagstiftning. 
 
5.  Har du affärs- eller finansintressen eller andra åtaganden som skulle kunna 

innebära en intressekonflikt med dina framtida skyldigheter? Är du villig att uppge 
alla dina ekonomiska intressen och andra åtaganden till rättens ordförande och 
offentliggöra dem? Är du för närvarande inblandad i någon rättsprocess, och kan 
du i så fall ange närmare detaljer? 

 
Jag har inga sådana affärsintressen eller finansiella intressen som avses i frågan som skulle 
kunna strida mot mina blivande uppgifter. Jag är därför beredd att öppet redovisa alla mina 
finansiella intressen och åtaganden för ordföranden för Europeiska revisionsrätten och att 
offentliggöra dem. Jag är inte berörd av något rättsligt förfarande. 
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6.  Är du beredd att avsäga dig ett valt ämbete eller förtroendeuppdrag i ett politiskt 

parti om du utnämns till ledamot av revisionsrätten? 
 
Ja, jag frånträder min befattning som ledamot av Tjeckiens högsta revisionsorgan (se även 
mitt svar på fråga 4). Jag har ingen annan aktiv funktion. 
 
Jag är inte medlem av något politiskt parti och har aldrig varit det. 
 
7.  Hur skulle du behandla grova oegentligheter eller till och med 

bedrägerier/korruption som rör aktörer från din egen medlemsstat? 
 
Jag skulle behandla grova oegentligheter eller till och med bedrägerier/korruption på exakt 
samma sätt som om jag skulle upptäcka sådan verksamhet med aktörer från vilken annan 
medlemsstat som helst (se även mitt svar på fråga 3). 
 
Fullgörandet av skyldigheter 
 
8.  Vad bör utmärka en sund finansförvaltningskultur inom den offentliga sektorn? 
 
Jag skall försöka ge en kort sammanfattning i ett antal punkter: 
 

1. Klar definition av mål, policy och program för institutionen i fråga samt av de 
resultat som skall uppnås genom dess verksamhet. 

2. Entydig definition av de anställdas ansvar inom förvaltningsstrukturen, dvs. att 
definiera deras befogenheter (i relation till punkt 1), ansvar för hanteringen av 
finansiella resurser och ansvar för de resultat som eftersträvas (vid behov att ställa upp 
mätbara mål som skall uppnås). 

3. Definition av befogenheter vid hanteringen av finanser (till exempel 
bemyndigande av enskilda anställda i överensstämmelse med tjänsteålder och 
karaktär). Decentraliserade revisionsförfaranden vid förvaltningen av finanser. Varje 
betalning skulle godkännas samtidigt av minst två personer, dvs. ansvaret skulle delas 
mellan en överordnad med ansvar för den aktuella frågan och en finanstjänsteman. 
Klara, skrivna regler som vägleder de anställda när det gäller förvaltningen av 
finanser. 

4. Effektivt informations- och kommunikationssystem (redovisning, rapportering) 
som ger en kontinuerlig överblick över de finansiella flödena och de resultat som 
uppnås genom verksamhet och program. Flödets spårbarhet i varje finansiell 
transaktion (verifikationskedja). Information skall kunna förmedlas mellan olika 
ledningsnivåer för att resultera i kontinuerlig information som gynnar utövandet av 
verkställande kontroll över uppnådda mål och effekter samt korrekt användning av 
medlen. Tydliga, skrivna regler. 

5. Effektivt fungerande internrevision. Klar gränsdragning gentemot ledningens 
ansvar. Tillräckliga befogenheter för att utföra ålagda uppgifter i form av personal och 
teknisk utrustning som säkerställer ett tillräckligt stort handlingsutrymme. Aktiv 
kommunikation mellan institutionens högsta ansvariga befattningshavare och revisorn. 
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6.  I samarbete med internrevisionen, kontinuerlig spårning och utvärdering av 

potentiella risker och åtgärder för att undanröja dem. 
7.  Stöd till förebyggande system (för information och kontroll) för att upptäcka 

oegentligheter och bedrägerier. Stöd till intern etik och en öppen kultur i 
organisationen som bidrar till att ge varningar om eventuella oegentligheter och 
bedrägerier kan avges. 

 
9.  I sin senaste övervakningsrapport om anslutningsländerna angav kommissionen att 

de flesta länders förvaltningar var sena med att inrätta ett ordentligt 
finanskontrollsystem, inklusive förhandskontroll, oberoende intern och extern 
revision. Vilka åtgärder bör prioriteras i de berörda länderna? 

 
Innan jag besvarar denna fråga mer ingående, bör jag nämna att finanskontrollsystemen tyvärr 
har undervärderats länge i Tjeckien, vilket otvivelaktigt också gäller andra anslutningsländer. 
Detta har lett till en generellt dålig moral och otillräckligt ansvar vid användningen av 
budgetmedel. Budgetmedel betraktades, och betraktas fortfarande på många håll, som ”lätta 
pengar”, både när det gäller att allokera dem med sparsamhet, effektivitet och 
verkningsfullhet och, dessvärre, när det gäller lagligheten i deras användning. De praktiska 
aspekterna av föreställningen om ett ”system för finansiell kontroll” tolkas och genomförs på 
olika sätt: olika statliga institutioner använder olika anvisningar för att tillämpa detta system. 
 
Den institutionella ramen för revisionsverksamhet har en relativt kort tradition inom den 
offentliga sektorn när det gäller både intern och extern revision. 
 
Med förberedelserna för anslutning till Europeiska unionen har ett stort antal åtgärder 
vidtagits för att förbättra situationen, särskilt för att se till att Tjeckien är ”redo att ta emot 
EU-medel”. Detta är utan tvekan välgörande men det är samtidigt paradoxalt. Volymen av det 
förväntade europeiska stödet är naturligtvis mindre än de medel som omfördelas genom 
inhemsk beskattning via de offentliga finanserna. Minst samma vaksamhet bör därför ägnas åt 
den finansiella övervakningen av dessa medel, eller hur? 
 
Jag skall åter försöka sammanfatta de mest grundläggande åtgärderna som behöver vidtas: 
 

1. Större budgetrestriktioner för regeringen, enskilda ministrar och regeringsorgan, 
vilket är den bästa och mest effektiva påtryckningsformen för att finna de mest 
effektiva ledningsmetoderna och sätten att använda budgetmedel. 

2. Å ena sidan decentralisering. En tydlig definition av ministrarnas och 
regeringsorganens ledningsansvar och befogenheter när det gäller hanteringen av 
budgetmedel som anförtros dem, uppnående av maximal ekonomi och effektivitet 
samt uppnående av de mål för vilka medlen anslagits. En klar definition av ansvaret 
för tillämpning av korrekta finansiella metoder och kontroll, kontinuerlig övervakning 
och bedömning av ekonomi, effektivitet och verkningsfullhet. 
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3. Å andra sidan en mer framträdande roll för finansministeriet. Ministeriet bör ha 

rollen som vakthund och utföra kontinuerlig övervakning och utvärdering av huruvida 
de betalningssystem som tillämpas av ministerier och deras organ borgar för en 
ekonomisk förvaltning och kontroll av hög kvalitet. Om de inte gör det bör 
finansministeriet föreslå omfördelning av budgetmedlen. Finansministeriet bör även 
ha rollen som ”central harmoniseringsenhet” genom att upprätta enhetliga och öppna 
standarder och andra detaljerade riktlinjer, inklusive checklistor för att säkerställa en 
sund kultur i den ekonomiska förvaltningen, i enlighet med svaret på fråga 9. 

4. Axla rollen som intern och extern revisionsenhet i praktiken, när det deras mandat 
och personalresurser samt verksamhetens innehåll. Dessa enheter betraktas i många 
fall inte som fristående från ledningen. De blir ofta en ersättning för ledningens 
kontinuerliga övervakning, och ändå omfattar deras inspektionsverksamhet inte alltid 
viktiga system där det föreligger en betydande risk för oegentligheter. I min 
verksamhet som revisor vid det högsta revisionsorganet har jag påträffat en rad 
uppenbara systemsvagheter på ledningsnivå, vilket leder till betydande oegentligheter 
eller dålig ekonomi i finansförvaltningen, eller i varje fall en risk för detta. Där det 
fanns en aktiv internrevisor i en organisation, låg sådana svagheter helt och hållet 
utanför området för hans eller hennes undersökningar. Även här kan finansministeriet 
spela en viktig roll genom att upprätta standarder och specifika riktlinjer för 
internrevisorernas arbete. 

5. Effektivare definition av den externa revisionsinstitutionen. Denna åtgärd har en 
objektiv och en subjektiv sida. Å ena sidan måste den externa revisionsinstitutionen ha 
ett tillräckligt omfattande juridiskt mandat för att fullgöra sina uppgifter för att 
upptäcka svaga punkter i den ekonomiska förvaltningen och kontrollen. I Tjeckien har 
externrevisionen inte befogenhet att övervaka förvaltningen av autonoma regionala 
myndigheter, som beviljas medel som uppgår till 15-20 procent av offentliga medel. Å 
andra sidan måste externrevisionen, som jag ser det, omfördela sina aktiviteter, sitt 
material och sin personal på ett effektivare sätt. Den behöver vara mer aktiv när det 
gäller att utöva påtryckningar för att skapa effektiva internkontrollsystem och 
internrevision för att inte behöva bedriva sådan verksamhet själv när det gäller att 
upptäcka oftast elementära oegentligheter. Den bör koncentrera sin uppmärksamhet på 
att hantera genomförandet av den rättsliga, finansiella revisionen av regeringens 
slutgiltiga balansräkning å ena sidan och av tematiska effektivitetsrevisioner å den 
andra. Den bör även kommunicera bättre med parlamentet och parlamentsutskott och 
borde försöka ingripa för att se till att dess resultat slutligen leder till korrigering av 
brister. 

 
10.  I enlighet med fördraget skall revisionsrätten biträda Europaparlamentet när detta 

utövar sina kontrollbefogenheter i fråga om genomförandet av budgeten. Hur skulle 
du vilja beskriva dina skyldigheter beträffande rapporteringen till 
Europaparlamentet, och särskilt dess budgetkontrollutskott? 

 
I varje demokratiskt samhälle är parlamentet den viktigaste partnern för ett oavhängigt externt 
revisionsorgan, vilket även bör gälla för Europeiska revisionsrätten och Europaparlamentet. 
Målet för revisionsrättens verksamhet bör inte bara vara att upptäcka olaglig verksamhet och  
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andra brister, utan målet bör även vara att den genom sitt arbete genomföra önskade rättelser 
av tillkortakommanden. Men den kan inte göra det på egen hand utan endast i samverkan med 
andra europeiska institutioner, särskilt parlamentet. Dess mest naturliga partner bland 
parlamentsutskotten är naturligtvis budgetkontrollutskottet. 
 
Som ledamot av Europeiska revisionsrätten skulle jag, med revisionsrättens bemyndigande, 
redovisa resultaten av revisioner som anförtrotts mig av revisionsrätten och motivera dessa 
revisioner inför Europaparlamentet och dess budgetkontrollutskott. Det innebär att man bör 
ägna särskild uppmärksamhet, inte bara åt att upptäckta lagöverträdelser och 
tillkortakommanden i fråga om ekonomi, verkningsfullhet och effektivitet i hanteringen av 
EU:s budgetmedel, utan även att uppmärksamma systemberoende risker som i framtiden 
skulle kunna leda till lagbrott eller andra förseelser, och som generellt skulle strida mot 
unionens finansiella intressen. 
 
Jag vet inte hur samarbetet mellan de två institutionerna regleras för närvarande på formell 
och organisatorisk nivå. Jag utgår från att regelbundna (periodiska) möten hålls där 
revisionsrätten rapporterar till parlamentet om resultaten av dess revisioner och ger talmannen 
och de enskilda ledamöterna muntlig information och rekommendationer. Förutom denna 
regelbundna kontakt tillhandahåller revisionsrätten och dess ledamöter tveklöst, och på 
begäran, klarlägganden i särskilda frågor som följer av revisioner. Jag förmodar också att 
parlamentet kan begära yttranden från revisionsrätten eller dess ledamöter om dess initiativ (i 
fråga om lagstiftning och annat) för att förbättra hanteringen och förvaltningen av budgeten, 
särskilt när det gäller att rätta till brister och undanröja risker som revisionsrätten tidigare kan 
ha varnat för. 
 
11.  Som du vet håller kommissionen på att förändra sitt redovisningssystem. Vilket 

mervärde kan en sådan förändring ge? 
 
Så vitt jag vet är kärnan i förändringen av Europeiska kommissionens redovisningssystem 
övergången från ett kontaktredovisningssystem till ett system med periodiserad redovisning. 
Det är en ytterst rationell åtgärd. Det är ett steg i samma reformriktning som under senare år 
varit rådande inom den offentliga sektorn i avancerade länder. Det kommer verkligen att bidra 
till att stärka ledningens bedömning och förbättra förvaltningen och övervakningen av 
hanteringen av unionens medel. 
 
Ett periodiserat redovisningssystem ger användarna (ansvariga, intressenter och revisorer) 
information som i grunden är mer användbar och som rör de ekonomiska processerna inom en 
organisation, och de resultat som uppnås genom det sätt på vilket det tillämpas, eftersom det 
innebär att en transaktion placeras inom den tidsperiod när den verkligen inträffade snarare än 
inom den period när kontanter mottogs eller betalades ut. Framför allt övervakar man genom 
systemet kostnader och inte betalningar, och det indikerar korrekt hur mycket av de resurser 
som tilldelas en organisation verkligen har använts under en viss period, såsom arbetskraft, 
material och tjänster samt kapitaltillgångar, som registreras under kostnader beroende på 
deras värdeminskning under deras livslängd.  
 
Det finns fördelar med en periodiserad redovisning på en övergripande nivå och när det gäller 
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bedömningen av individuella program och politikområden. 
 
På en övergripande nivå kommer till exempel intressenterna (parlamentet) att få korrektare 
information om budgethanteringens resultat under det senaste året (som en nyckelindikator för 
budgethanteringen). I stället för att jämföra kontantkvitton och betalningar, som inte behöver 
vara objektivt knutna till det aktuella budgetåret, redovisas fordringar och kostnader som 
faktiskt uppstod genom de ekonomiska åtgärderna under året i fråga. Användarna får alltså 
tillgång till information om kontantflöden, eftersom rapporterna i ett system med periodiserad 
redovisning omfattar en kassaflödesanalys. 
 
Periodiseringsprincipen ger också en mer rättvisande övervakning av faktiska kostnader inom 
individuella program och politikområden och ger därför en bedömning av deras fördelar och 
effektivitet i relation till kostnaderna. De första avancerade länder som gick över till 
periodiserad redovisning (till exempel Australien och Nya Zeeland) motiverade övergången 
just med behovet av att övervaka de faktiska kostnaderna och därigenom utvärdera 
regeringsprogrammens effektivitet. Förmågan att övervaka de faktiska kostnaderna tenderar 
också att leda till en mer ekonomisk användning av kapitaltillgångar. 
 
Europeiska kommissionen kan också förväntas dra fördel av detta om ett system med 
periodiserad redovisning infördes även här. Men de länder som redan har gått över till ett 
system med periodiserad redovisning har pekat på behovet av samordning och omsorgsfull 
förberedelse för denna övergång, särskilt när det gäller personalutbildning och ändring av 
automatiska informationssystem. 
 
12.  Är du för inrättandet av en europeisk åklagarmyndighet? Vad bör utmärka denna 

myndighets förbindelser med andra organ inom samma områden, som OLAF? 
 
I frågan om inrättandet av befattningen som europeisk åklagare har jag inte tillräckligt med 
information för att kunna svara entydigt. Jag vet att ingående diskussioner har förts om denna 
fråga, som även har omfattat viktiga och hittills olösta rättsliga frågor. Men på grundval av 
den information som jag har fått anser jag att åtgärder för att inrätta en befattning som 
europeisk åklagare skulle vara ett steg i rätt riktning. 
  
Som revisor tvivlar jag inte på att skyddet av Europeiska unionens finansiella intressen och 
bekämpningen av ekonomisk brottslighet är betydelsefulla prioriteringar. 
Europeiska revisionsrätten och de nationella högsta revisionsorganen deltar i dessa 
diskussioner, och man har inrättat en arbetsgrupp om skyddet av gemenskapens finansiella 
intressen genom kontaktkommittén med ordförandena för de högsta revisionsorganen i EU:s 
medlemsstater och Europeiska revisionsrätten. 
 
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF), som arbetar tillsammans med de 
nationella enheter som hör till AFCOS (inklusive det högsta revisionsorganet i Tjeckien), 
verkar inom området för förebyggande och upptäckt av bedrägeri och korruption. Men det 
nuvarande systemet är inte tillräckligt effektivt när det gäller lagstiftningen på området för 
ekonomisk brottslighet. Det är naturligtvis så mycket angelägnare att finna en lösning som ger 
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effektivare skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bakgrund av 
anslutningen av nya länder, både i fråga om risken för en högre nivå av olaglig verksamhet 
och ytterligare fragmentering när det gäller efterlevnaden av lagstiftning om ekonomisk 
brottslighet. En lösning av detta skulle kunna vara inrättandet av befattningen som europeisk 
åklagare, som skulle undersöka och åtala kriminella aktiviteter och direkt försvara unionens 
finansiella intressen över nationella rättsinstanser. 
 
Om en europeisk åklagarmyndighet inrättades, skulle man behöva komma överens om en 
effektiv lösning tillsammans med övriga institutioner, framför allt för att förhindra 
överlappning av olika institutioners befogenheter och aktiviteter, till exempel med OLAF. 
Innan en europeisk åklagarmyndighet kan inrättas bör frågor som rör båda institutionernas 
behörighet och samarbetet mellan dem lösas. 
 
Europeiska revisionsrätten måste själv ha en direkt relation till båda institutionerna. Den bör 
vara skyldig att informera europeiska åklagarmyndigheten direkt när den i samband med sin 
revisionsverksamhet fattar misstankar om brottslig verksamhet. Den bör samarbeta med 
OLAF (eller med dess representativa organisation) för att spåra risker i systemen för finansiell 
kontroll som skulle kunna utgöra en risk för korruption och bedrägeri. 
 
13. Skulle du dra tillbaka din kandidatur om parlamentets avstyrkte din nominering till 

ledamot av revisionsrätten? 
 
Jag anser att jag är tillräckligt kvalificerad att vara ledamot av Europeiska revisionsrätten. Om 
parlamentets yttrande skulle vara negativt, skulle jag överväga dessa invändningar med 
omsorg, och jag skulle sannolikt dra tillbaka min kandidatur, eftersom jag anser att en 
ledamot av Europeiska revisionsrätten bör ha parlamentets förtroende. 
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I. Utbildning  
 
 II.1. Universitetsexamen: 

Prags ekonomiska universitet, tog examen 1987 

 II.2. Övriga kurser: 
Offentlig bokföring och revision (CIPFA, London, 1991) 
Privatisering och offentliga finanser (JICA, Tokyo, 1992) 
Offentlig finansförvaltning (IMF, Wien, 1993) 
Statlig finansstatistik (IMF, Washington D.C.., 1994) 
Utvecklingsbistånd till företagssektorn (JICA, Tokyo, 1998) 

 
II. Yrkeserfarenhet: 

 
 III.1. Anställningar: 
Institution Befattning Period 
Tjeckiens högsta revisionsorgan Ledamot av organet Juli 2003 - 
Tjeckiens finansministerium Rådgivare till ministern  Mars 2003 - juli 2003
Tjeckiens högsta revisionsorgan Direktör, analysavdelningen Januari 1999 - mars 2003
Tjeckiens finansministerium Biträdande direktör, 

statsbudgetavdelningen 
Januari 1994 - 

december 1998
 Högre tjänsteman, 

statsbudgetavdelningen 
Mars 1990 - 

december 1993
 Tjänsteman, avdelningen för 

finansiell analys 
Oktober 1988 - 

februari 1990
 
 III.2. Expertuppdrag: 
 
Organisation Uppdrag Period 
Europeiska 
kärnforskningsorganisationen 
(CERN) 

Ledamot av finansutskottet 1993 – 1996 

Internationella valutafonden 
(IMF) 

Expert vid en resa till Uzbekistan 1995

Världsbanken Utvärdering av den centrala 
budgetkontrollen och öppenheten i 
Tjeckien (rapport) 

1999

 Införande av extern revision i de 
post-kommunistiska länderna (presentation 
vid seminariet för f.d. Sovjetrepubliker – 
Budapest) 

2001
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OECD (SIGMA) Rådgivare för offentliga utgifter 
Förvaltning resultatbaserad budgetering: 

 - FYROM  1997
 - Slovakien 1998
 - Albanien 1999 och 2000
 

III. Publikationer: 
 

J. Kinšt: Budgetary Classification (Prag, 1996, 1997, 1999, 2000, 2002, 2003). 
D. Prokůpková, J. Kinšt: Practical Exercise of Accounting and Budgetary 
Classification of Municipalities (Prag, 2001). 

IV. Undervisningserfarenhet: 
 

Prags ekonomiska universitet – extern professor för förvaltning av offentliga 
utgifter och budgetklassificeringskurser (2000-); 
Föreläsningar för tjeckiska ämbetsmän på central, regional och lokal nivå om 
budgetklassificering och rapportering (1996-). 

 
V. Medlemskap branschsammanslutningar: 

 
Ledamot av vetenskapsstyrelsen, Prags ekonomiska universitet. 

 
VI. Andra färdigheter: 

 
  VII.1. Språk: 

Engelska – flytande 
Ryska – passivt  
Franska – nybörjare 

 
VII.2. IT: 

MS Word, Excel, PowerPoint, Internet. 
 

Övriga upplysningar 
 
Efter min examen från Prags ekonomiska universitet 1987 och min militärtjänstgöring i 
den tjeckiska armén började jag arbeta på Tjeckiens finansministerium 1988 – först på 
avdelningen för finansiell analys, sedan på statsbudgetavdelningen 1990. Mina 
huvudsakliga arbetsuppgifter bestod i att samla in, analysera och utvärdera verkställandet 
av statsbudgeten 

 
 År 1994 utnämndes jag till biträdande direktör för statsbudgetavdelningen och chef för 

enheten för allmänna budgetfrågor. Mina huvudsakliga arbetsuppgifter bestod i  
• samordning av utarbetandet och sammanställningen av det årliga budgetförslaget, 
• förvaltning av budgetreserver, 
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• budgetresultatanalyser och revisionsförslag, 
• vara finansministeriets företrädare vid förhandlingar med EU, internationella 

institutioner (IMF, Världsbanken, OECD, etc.) och utländska rankinginstitut om 
skattefrågor, 

• kontroll av budgetklassificering och skatterapportering, 
• anordnandet av fortbildning och seminarier för regeringstjänstemän om 

budgetmetoder, 
• expertuppdrag (IMF, OECD – se del III.2.). 

 
 År 1999 började jag på Tjeckiens högsta revisionsorgan där jag i fyra år var direktör för 

analysavdelningen. Jag ansvarade för 
 

• utarbetandet av analytiska dokument för det högsta revisionsorganets ordförande 
• metodologiskt stöd, juridiskt stöd och IT-stöd för revisorer, 
• utarbetandet av revisionsstandarder och handböcker, 
• utarbetandet av revisionsorganets yttrande om statens bokslut, 
• den tjeckiska representationen i arbetsgruppen med Europeiska revisionsrättens, 

SIGMA:s och kandidatländerna experter på revisionshandböcker, 
• expertuppdrag (Världsbanken, OECD – se del III.2.). 

 
 Efter samtycke från ordföranden för det högsta revisionsorganet återvände jag till 

finansministeriet i mars 2003, för en period av fyra månader, för att arbeta som rådgivare 
åt finansministern. Jag ansvarade för utformningen av systemet för budgetering på 
medellång sikt och skattemål inom ramen för den tjeckiska reformen av de offentliga 
finanserna, som trädde i kraft i januari 2004 

 
 På förslag av den tidigare ordföranden för det högsta revisionsorganet, dr Volenik, och 

efter godkännande av deputeradekammaren i maj 2003 utnämndes jag till medlem av det 
högsta revisionsorganet i juli 2003. 
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Yrkeserfarenhet 

1. Beskriv dina viktigaste yrkeserfarenheter av offentliga finanser, ledande 
befattningar eller förvaltningsredovisning. 

Förvaltnings- och finansredovisning: När jag arbetade på Hansabank var mitt huvudsakliga 
ansvarsområde rådgivande arbete för avdelningen ”Mergers&Acquisitions” 
(företagssammanslagningar och företagsköp), arbetsuppgifterna inkluderade köpråd i 
samband med privatiseringsprocessen, företagsåterhämtning och försäljning av företag med 
svårigheter. Alla dessa verksamheter omfattade tillbörlig aktsamhet (Due Diligence) och 
företagsvärdering. 
 
Offentliga finanser: Under 1999 led ekonomin fortfarande av efterdyningarna av den ryska 
finanskrisen, och budgetberäkningarna visade ingen tendens att infrias. Regeringen beslutade 
sig för att spara in på icke-obligatoriska offentliga utgifter. Min roll i denna process var att, 
för premiärministerns räkning, förhandla med de ansvariga ministrarna för att garantera att 
utgiftstaken inte överskreds samt att samordna processen med finansministeriet. 
 
Tillsammans med finansministern och socialministern deltog jag i planeringen av 
pensionsreformen (växling från utbetalning vid pensionstillfället till ett delvis förfinansierat 
system). Eftersom det inte ingick en minister från premiärministerns parti i reformutskottet, 
men däremot ministrar från andra koalitionspartier, var det upp till mig att förhandla för 
premiärministerns räkning i reformutskottet. 
 
Ledande befattningar: Som finanschef vid kraftverket Iru, det tredje största kraftverket i 
Estland, var min uppgift att ange och korrigera brister i företagets förvaltnings- och 
kontrollsystem för att garantera att alla transaktioner var lagliga, regelbundna och effektiva. 
Senare, redan under min tid som chef för kraftverket, antog företaget TQM-principerna och 
befinner sig nu i granskningsfasen för ISO9001/ISO14001. De estniska myndigheterna har 
dessutom utsett kraftverket Iru till deltagare i EMAS-verksamheter som ett pilotprojekt i 
Estland. Vi har ansökt om EU-bidrag för att bygga om kraftverket så att det kan uppfylla 
miljöbestämmelserna, tekniskt bistånd för projektet har redan beviljats. 
 

2. Vad är de tre viktigaste beslut som du bidragit till i ditt yrkesliv? 

1. Jag har redan beskrivit min roll i Estlands pensionsreform. Deltagandet i de beslut som 
fattades under planeringsfasen av denna reform måste vara de beslut med störst följder som 
jag någonsin varit delaktig i. 
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2. När jag arbetade på premiärministerns kansli föreslog jag en reform av det offentliga 
systemet för främjande av entreprenörskap i Estland. Jag noterade att detta system var 
uppdelat mellan många olika enheter, som lydde under flera olika ministerier och verkade 
utan en tydlig definition av vilka resultat de förväntades uppnå. Alla enheter fastställde 
egna regler för ansökningar om finansiering, vilket ökade kostnaderna för de små och 
medelstora företag som det var tänkt skulle uppmuntras att ansöka. Mitt förslag var att 
inrätta ett enda ställe för företag, konsolidera enheterna under ekonomiministerns ledning 
och definiera de resultat som förväntades från denna enhet. Regeringen godtog mitt 
förslag. Denna enda gemensamma enhet inrättades verkligen och den koncentrerar sig nu 
för tiden mer och mer på främjandet av kunskapsbaserat entreprenörskap i Estland. 

3. Som direktör för kraftverket Iru fattade jag beslut om kraftiga arbetskraftsnedskärningar 
(nedskärning med 24 % av den samlade arbetskraften) tillsammans med lämpliga 
investeringsprogram för att öka effektiviteten och därigenom kunna betala ut högre lön till 
arbetstagarna – och förmå fackföreningarna att se detta som ett steg i rätt riktning. 
Företaget har (genom införandet av TQM) möjligheter att öka effektiviteten i 
produktionsprocessen; dess ROIC är nu över 8 procent (från att ha varit 4 procent för två år 
sedan). Jag var ansvarig för att leda denna förändring i en miljö där man inledningsvis var 
mycket rädd för förändringar. 

Oavhängighet 

3. I fördraget anges att revisionsrättens ledamöter skall fullgöra sina skyldigheter 
under ”full oavhängighet”. Hur skulle du tillämpa denna skyldighet i ditt framtida 
uppdrag? 

I enlighet med artikel 247 i fördraget 

- begär eller tar jag inte emot instruktioner från någon regering eller något annat organ, 

- kommer jag att avhålla mig från varje handling som är oförenlig med mina skyldigheter, 

- kommer jag inte att utöva någon avlönad eller oavlönad yrkesverksamhet, 

- kommer jag efter min ämbetstid att iaktta redbarhet och visa omdöme vid mottagandet 
av vissa uppdrag eller förmåner. 

Oavhängighet får emellertid aldrig betyda likgiltighet. Jag kommer alltid att se till att alla som 
deltar i en viss granskning känner sig helt i och fullt delaktiga och välinformerade om den 
pågående processen och förstår och accepterar granskningens syfte. Jag delar den uppfattning 
som uttrycktes av SFM:s grupp för revisionsråd som gav revisionsrättens ADAR-sektor 
(sektorn för revisionsutveckling och rapporter) rådet att ett tillvägagångssätt utan 
överraskningar bör vara normen i förbindelserna med den som är föremål för en granskning 
för att revisionsresultaten skall bli så produktiva som möjligt. Med tanke på ovanstående 
måste det dras en skarp gräns mellan oavhängighet och ”inga överraskningar”-samråd. 
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4. Har du beviljats ansvarsfrihet för de förvaltningsuppdrag du tidigare utförde, om ett 
sådant förfarande existerar? 

Min verksamhet har inte omfattats av något förfarande som liknar gemenskapens 
ansvarsfrihetsförfarande. Kraftverket som jag lett har emellertid fått positiva årliga interna 
och externa revisionsrapporter 

5. Har du affärs- eller finansintressen eller andra åtaganden som skulle kunna 
innebära en intressekonflikt med dina framtida skyldigheter? Är du villig att uppge 
alla dina ekonomiska intressen och andra åtaganden till rättens ordförande och 
offentliggöra dem? Är du för närvarande inblandad i någon rättsprocess, och kan du 
i så fall ange närmare detaljer? 

Jag är inte inblandad i någon rättsprocess. Jag är villig att uppge alla mina ekonomiska 
intressen och andra åtaganden. Jag är medveten om att det nuvarande förfarandet för 
ledamöter av revisionsrätten innebär att en deklaration över ekonomiska intressen lämnas in 
till rättens ordförande, och jag kommer absolut att följa detta förfarande under de kommande 
åren. 

6. Är du beredd att avsäga dig ett valt ämbete eller förtroendeuppdrag i ett politiskt 
parti om du utnämns till ledamot av revisionsrätten? 

Ja, jag har redan gjort detta.  

7. Hur skulle du behandla grova oegentligheter eller till och med 
bedrägerier/korruption som rör aktörer från din egen medlemsstat? 

 
Som ledamot av revisionsrätten kommer jag att agera i gemenskapens allmänna intresse. Jag 
skulle behandla ett ärende om bedrägeri eller korruption i Estland på samma sätt som ett 
ärende från en annan medlemsstat..  
 
Jag skulle jag vilja göra följande kommentarer om detta ämne: 
 
För det första, när det hänvisas till ”bedrägerier” måste det göras klart att detta är ett juridiskt 
begrepp som används för vissa omständigheter, och att endast en domstol, eller någon med 
motsvarande jurisdiktion, kan avgöra om en viss transaktion kan anses utgöra bedrägeri. 
 
För det andra måste varje medlemsstat rapportera till OLAF om grova oegentligheter när det 
finns en misstanke om bedrägeri. Jag skulle påminna medlemsstaten om detta – vare sig det 
vore mitt land eller ett annat land. Om jag var inblandad i ett granskningsärende som ledde till 
sådana misstankar skulle jag dessutom se till att oegentligheterna/misstankarna om bedrägeri 
vederbörligen dokumenterades och rapporterades, i enlighet med de förfaranden som rätten 
fastställt. 
 
För det tredje rekommenderas det i INTOSAI-revisionsstandarderna att om revisorn anser att  
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han eller hon är i ett läge där objektiviteten är eller kan betraktas som hotad bör han eller hon 
dra sig ur revisionen. Det kommer kanske inte alltid att behövas vid ärenden som rör Estland, 
men jag skulle överväga det och diskutera saken med mina kolleger. 
 
Slutligen, om jag hade varit inblandad i en granskning som ledde till upptäckt av grova 
oegentligheter i Estland, och inte drog mig ur denna granskning, skulle jag verkligen se till att 
min kommunikation med den problematiska institutionen skedde öppet. Jag skulle ta hjälp av 
en kollega vid såväl skriftlig som muntlig kommunikation 
 

Fullgörande av skyldigheter 

8. Vad bör utmärka en sund finansförvaltningskultur inom den offentliga sektorn? 

För det första värdesätter jag ordalydelsen i denna fråga, som implicerar att finansförvaltning 
inte bara handlar om transaktionernas laglighet och korrekthet, utan även är en kulturfråga. 
Jag skulle i mycket allmänna ordalag vilja beskriva den kultur vi bör sträva efter på följande 
sätt: 

- Öppenhet. 

- Fastställda regler och föreskrifter för förvaltning och kontroll. 

- En atmosfär där ledningen stöder en strikt tillämpning av dessa regler (inga genvägar, 
inte ens i relativt små ärenden). 

- Överlag en öppen ledarkultur, lika möjlighet för alla medlemmar i organisationen att 
uttrycka sin åsikt och på så sätt hjälpa till att skydda sig mot avsteg från reglerna och 
uppdatera reglerna där det finns utrymme för förbättringar. 

- Viljan att sprida finans- och förvaltningsrapporter, revisionsresultat och 
miljörevisionsrapporter (eller rapporter om arbetsförhållanden). 

- Villighet att arbeta med de brister som upptäcks i organisationen i samband med 
granskningsarbete. 

För det andra bör sund finansförvaltning, inom ramen för ett mer detaljerat tillvägagångssätt, 
garanteras genom att man ser till att alla utgifter vederbörligen motiveras och auktoriseras, 
och genom att koppla utbetalningarna till uppfyllandet av nödvändigt ansvar när det gäller 
övervakning av planering, finanskontroll och rättstillämpning. Det är varje enhetschefs 
uppgift att se till att principerna för öppen och effektiv finansförvaltning genomförs. Effektiv 
finansförvaltning baseras på följande nödvändiga förutsättningar: 

 
- Iakttagande av principen om separation mellan uppgifter och ansvar 
- Dokumentation och bevarande av alla affärstransaktioner 
- Begränsad tillgång till resurser och information (en mycket viktig fråga i ett litet land 

som Estland!) 
 



DV\523945SV.doc 19/84 PE 338.209 
Extern översättning  

 SV 

2. ESTLAND – Kersti Kaljulaid 
A. Svar på frågeformulär 

 
Tydligt definierade åtgärder för att avlägsna upptäckta oegentligheter och för riskhantering. 
 
För att lägga grunden för en sund finansförvaltning måste för det tredje varje enhets 
redovisningssystem– redan på den tekniska nivån, dokumentationsnivån och 
redovisningsnivån –garantera följande: 
 

- Registrering av alla ekonomiska transaktioner och ingivande av dokument till 
redovisningsavdelningen. 

- Registrering i tid av transaktioner och verksamheter. 
- Klassificering av transaktioner och verksamheter i enlighet med de krav som finns. 
- Fullständig dokumentation och dess förenlighet med kraven och bevarande. 
- Förekomst av nödvändig auktorisation och efterlevnad av denna. 

 
9. I sin senaste övervakningsrapport om anslutningsländerna angav kommissionen att 

de flesta länders förvaltningar var sena med att inrätta ett ordentligt 
finanskontrollsystem, inklusive förhandskontroll, oberoende intern och extern 
revision. Vilka åtgärder bör prioriteras i de berörda länderna? 

Gemenskapens regelverk om finanskontroll består mest av internationellt överenskomna och 
EU-förenliga principer om offentlig intern finanskontroll som måste införlivas i kontroll-
/revisionssystemen inom den offentliga sektorn för att täcka alla offentliga medel och 
EU-medel. Behovet av en tydlig distinktion mellan förhandskontroll och efterhandskontroll 
betonas och denna princip härrör i huvudsak från kravet på att skapa en tydlig 
uppgiftsfördelning. Regler för förhandskontroller och oberoende intern och extern revision 
bör fastställas i primärlagstiftningen. 

Från kommentarerna i den senaste övervakningsrapporten utläste jag att 
anslutningsländerna bör koncentrera sig på följande frågor: 

- Organ för internrevision bör inrättas i alla inkomst/utgiftscentraler och deras oberoende 
funktion måste skyddas. 

- När det gäller extern revision måste funktionellt oberoende från nationella 
revisionsorgan garanteras med hjälp av ramlagstiftning. 

- En samordningsavdelning för bedrägeribekämpning, med förmåga att samarbeta med 
OLAF, skall utformas. 

- En central enhet för att säkerställa harmoniserade metoder för förhandskontroller bör 
tydligt anges (som i GD-Budget där den centrala harmoniseringsavdelningen har 
inrättats för att ge metodriktlinjer om kontrollförfaranden). Denna enhet bör utarbeta 
riktlinjer för allmänna principer i samband med förhandskontroller. 

- Förfarandena för offentlig upphandling måste stärkas. Den övervägande delen av 
upphandlingslagstiftningen har närmat sig EU-normen men det stora bekymret är 
tillämpningen av dessa förfaranden. 

- Systemen för förvaltningsredovisning måste förbättras för att även kunna framställa 
resultatrelaterad information. 
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Principen i fördraget om att EU-medel måste skyddas lika noggrant som de nationella 
offentliga medlen förtjänar att betonas eftersom de flesta anslutningsländer tills vidare 
kommer att vara nettomottagare av EU-medel. Det är därför det oerhört viktigt att  
gemenskapen har förtroende för att de medel som betalas ut spenderas regelbundet, lagligt 
och effektivt. 
 

10. I enlighet med fördraget skall revisionsrätten biträda Europaparlamentet när detta 
utövar sina kontrollbefogenheter i fråga om genomförandet av budgeten. Hur skulle 
du vilja beskriva dina skyldigheter beträffande rapporteringen till 
Europaparlamentet, och särskilt dess budgetkontrollutskott? 

Som ledamot av revisionsrätten är det min främsta uppgift att biträda parlamentet och 
budgetkontrollutskottet när dessa utövar sina kontrollbefogenheter i fråga om genomförandet 
av EU-budgeten. Detta mål uppfylls genom olika processer av vilka rapportering är en av de 
viktigaste. I artikel 248.4 i fördraget anges att revisionsrätten skall utarbeta sin egen 
arbetsordning som skall godkännas av rådet. I enlighet med denna arbetsordning skall varje 
ledamot, ansvarig för ett särskilt område, rapportera om sitt arbetsområde till rätten. 
Revisionsrättens rapporter godkänns gemensamt. 

Jag anser att det finns ett behov av att neutralt, objektivt och på ett kort och lättförståeligt sätt 
förklara revisionsrättens ståndpunkt och ståndpunkten från den institution/organisation som 
granskas. Om granskningen, när revisionsrätten lägger fram den som en del av 
revisionsplanen för året, har kommenterats av parlamentet, exempelvis beträffande målet för 
revisionen i fråga, skulle jag se till att dessa förslag har behandlats i revisionsarbetet och även 
i rapporten. 

Förfarandena för att rapportera till parlamentet har utvecklats mellan revisionsrätten och 
parlamentet för att passa gemenskapens förändrade behov av att inte endast få reda på om 
resurserna har spenderats lagligt och korrekt, utan även om de spenderats effektivt. Jag 
kommer tveklöst att, tillsammans med mina framtida kolleger, göra mitt bästa för att ständigt 
förbättra rapportförfarandet i linje med utvecklandet av det nya redovisningssystemet och 
förbättringar inom budget- och förvaltningsredovisning, exempelvis ABB. 

Eftersom jag är den allra första kandidaten från Estland är jag medveten om att jag saknar 
djupare kunskaper om detta samarbete mellan revisionsrätten och parlamentet. Jag betraktar 
den kommande utfrågningen inför budgetkontrollutskottet som en lärorik erfarenhet för att 
bättre förstå vad som kommer att förväntas av mig från parlamentets sida. 

11. Som du vet håller kommissionen på att förändra sitt redovisningssystem. Vilket 
mervärde kan en sådan förändring ge? 

Huvudmålen för förändringen är (förutom förenlighet med internationella 
redovisningsstandarder):  
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- Övergång från kassaredovisning till bokföringsmässig redovisning (men där 
bokföringsmetoden endast används för extern redovisning – det dubbla systemet skapas 
där betalningsbemyndiganden och budgetintäkter kommer att kvarstå som en 
utgift/inkomst i budgeten) Detta kommer att uppfylla kravet på ettårighet (som fastställs 
i budgetförordningen) för finansförklaringarna när händelser bokförs och tas upp i de 
finansiella rapporterna för aktuell period. De element som tas upp i ett 
bokföringsmässigt redovisningssystem är tillgångar, skulder, intäkter och utgifter. 

- Integrerade IT-system som gör det möjligt att föra in en post på ett enda ställe och 
utarbeta rapporter från en enda informationskälla. Detta kan göras, och görs, genom att 
de centrala kontona integreras först (förhoppningsvis till 2005) och de lokala systemen 
över en längre period. 

- Inkludera all de element som behövs för att utarbeta finansförklaringar i 
redovisningssystemet (exempelvis fasta tillgångar, avskrivning för värdeminskning, 
garantier) i syfte att automatiskt kunna upprätta en balansräkning och sammanjämka 
inventarielistor med data från redovisningssystemet.  

Det finns därför tre olika reformströmningar –redovisningsramar, IT-artkitektur och 
användarkrav. Dessa är ömsesidigt beroende av varandra och kan endast utvecklas 
tillsammans. Redovisningsramarna med stöd av IT-system måste exempelvis bilda det 
grundläggande lagret av finansiell information, som gör det möjligt att med minsta möjliga 
extra arbete och kostnader reagera på olika behov från olika ”ägare” av budgeten, allt från 
planering och genomförande till intern kontroll och revision..  

Reformerna bör även skapa en möjlighet att lätt få tillgång till differentierade utgiftsrapporter, 
exempelvis att från de allmänna kontona kunna ta fram en rapport om alla gemenskapsmedel 
som spenderats inom ett visst verksamhetsområde eller ett geografiskt område. Jag anser att 
denna möjlighet att samla utgångsdata i redovisningssystemen för att utarbeta olika rapporter 
om hela gemenskapsbudgeten är det viktigaste praktiska resultatet av reformen, eftersom det 
på ett sådant avsevärt sätt ökar insynen i de finansiella besluten. 

Gemenskapen byter inte bara ut sitt redovisningssystem utan övergår även till en 
verksamhetsbaserad budget (från och med 2004). Huvudsyftet är att se till att tilldelningen av 
resurser är en politisk process där resurser av alla typer fördelas på ett sätt som är förenligt 
med fördefinierade politiska prioriteringar och mål. Den verksamhetsbaserade budgeten 
kommer att öka öppenheten, men hela nyttan av den verksamhetsbaserade budgeten kommer 
att märkas om reformen av redovisningssystemet slutförs eftersom det endast är då som vi 
kommer att ha ett instrument för att analysera all typer av utgifter i förhållande till de 
fastställda politiska prioriteringarna. 
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12. Är du för inrättandet av en europeisk åklagarmyndighet? Vad bör utmärka denna 
myndighets förbindelser med andra organ inom samma områden, som OLAF? 

Gemenskapens finansiella intressen skall skyddas så effektivt som möjligt. Givetvis måste 
både medlemsstaterna och kommissionen vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra 
bedrägerier, korruption och varje annan olaglig verksamhet som rör gemenskapens intressen. 
Bedrägerier kan bekämpas på flera olika sätt, straffrättsliga metoder är ett sätt.  

Enligt den uppfattning jag fick från kommissionens uppföljningsrapport till grönboken anser 
kommissionen fortfarande, efter att ha analyserat åsikterna i grönboken, att inrättandet av en 
europeisk åklagarmyndighet är nödvändigt, eftersom kommissionen är säker på att det 
europeiska rättsområdets fragmentariska karaktär försvårar effektiva åtal i brottmål, särskilt i 
samband med kampen mot bedrägerier. Eftersom de flesta av kommentarerna i grönboken 
stödde detta förslag är jag säker på att detta är rätt väg att gå. 

När det gäller samarbetet mellan en europeisk åklagarmyndighet och andra kontrollorgan på 
samma område, exempelvis OLAF, Eurojust och Europol, delar jag de synpunkter som 
framfördes under diskussionerna om grönboken, nämligen att om en europeisk 
åklagarmyndighet inrättas bör OLAF ges befogenhet att utföra brottsutredningar för att 
biträda den europeiska åklagarmyndigheten i dess utredningar. 

Samarbetsnivån mellan Eurojust och den europeiska åklagarmyndigheten verkar vara mer 
kopplat till den pågående diskussionen om att skapa ett europeiskt rättsområde: I nuvarande 
läge med en gemenskap som vilar på tre pelare med mycket olika grader av samarbete på de 
olika gemenskapsverksamhetsområdena verkar det logiskt att godta kommissionens förslag 
om att Eurojust och den europeiska åklagarmyndigheten skall vara separata och 
kompletterande organ: Eurojust är ett centrum för rättsligt samarbete mellan medlemsstaterna 
och den europeiska åklagarmyndigheten är en gemenskapsmyndighet med sina egna 
häktnings- och åtalsbefogenheter på det avgränsade området skyddandet av gemenskapens 
ekonomiska intressen.  

Övriga frågor 

13. Skulle du dra tillbaka din kandidatur om parlamentets avstyrkte din nominering till 
ledamot av revisionsrätten? 

Jag skulle allvarligt överväga det, eftersom bra relationer och förtroende alltid varit mycket 
viktigt i min karriär. Jag tror inte på påtvingat samarbete. Mitt mål i utfrågningarna inför 
budgetkontrollutskottet kommer att vara att försöka få det förtroende som krävs för att mitt 
arbete i revisionsrätten skall vara meningsfullt och ge ett mervärde till samarbetet mellan 
revisionsrätten och Europaparlamentet  
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Utbildning 
Kersti Kaljulaid avlade universitetsexamen baccalaureus scientarum i biologi (genetik) vid 
universitetet i Tartu 1992. Under 2001 tog hon en Master of Business Administration-examen 
(MBA) vid samma universitet. Hennes masteruppsats handlade om den offentliga sektorns 
effektivitet, framför allt förbättringen av administration och ekonomistyrning i de oberoende 
statliga företagen.  
 
Yrkeserfarenhet 
Hon lämnande Hansapank Markets 1999 (avdelningen för bankinvesteringar där hon var 
biträdande direktör) för att gå vidare till den offentliga sektorn, närmare bestämt 
premiärministerns kansli där hon blev premiärministerns rådgivare inom ekonomisk politik.  
 
Under sin tid vid Hansapank ansvarade hon huvudsakligen för rådgivningen i samband med 
fusioner och förvärv, men även vid privatiseringar. I gruppen av rådgivare var hon ansvarig 
för analyser före uppköp och utvärdering av företag. Ett exempel är analysarbetet före 
uppköpet och utvärderingen av Läänemaa El som är ett distributionsnät (rådgivare åt 
Vattenfall när det gällde privatisering av nätet). Under den ryska finanskrisen 1998, då vissa 
av bankens kunder gick i konkurs på grund av en vikande marknad, representerade hon vid 
två tillfällen banken i gruppen av fordringsägare som rådgivare beträffande gemensam 
sanering och eventuell försäljning av företaget (de två företagen räddades, fick nya ägare och 
är fortfarande i drift). 
 
Vid premiärministerns kansli var ett av Kersti Kaljulaids huvudsakliga ansvarsområden i 
egenskap av premiärministerns rådgivare att samordna arbetet mellan premiärministerns 
kansli och Estlands bank, finansministeriet, ekonomiministeriet, kommunikations- och 
transportministeriet samt jordbruksministeriet. Under 1999 kände ekonomin fortfarande av 
den ryska krisen och de stora budgetintäkterna som förekommit före valet uteblev. 
Regeringen beslutade då att minska de icke obligatoriska offentliga utgifterna för 1999 med 
5 procent; en av Kersti Kaljulaids uppgifter blev att leda förhandlingarna med ministrarna och 
fungera som rådgivare åt premiärministern i förhandlingarna om budgetnedskärningar samt 
att samordna processen med finansministern. Under förberedelserna av det påföljande årets 
budget företrädde Kersti Kaljulaid premiärministern i diskussionerna med berörda ministrar 
om de mer tekniska frågorna, och uppmärksammade premiärministern på problem som 
krävde hans medverkan i budgetförhandlingarna. Hon hade även i uppgift att hålla 
premiärministern informerad om budgetprocessen (från det att budgeten förbereddes fram till 
genomförandet och revisionen), och fungerade som rådgivare till premiärministern i frågor 
om den offentliga sektorns effektivitet. Hennes initiativ ledde exempelvis till att det 
stödsystem som staten hade inrättat för att främja företagsandan i Estland kunde 
omorganiseras, förstärkas och administreras effektivare.  
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När det gäller Estlands riksbank var Kersti Kaljulaids uppgift som rådgivare till 
premiärministern att hålla sig informerad om bankens syn på den monetära och skattemässiga 
situationen och ge premiärministern råd i dessa frågor. När banken beslutade att lägga fram 
förslag i skattefrågor för regeringen var hennes uppgift att diskutera bankens åsikter med 
bankens biträdande ordförande och utarbeta premiärministerns svar. Hon höll också 
premiärministern informerad om bankens verksamhet på internationell nivå.  
 
Kersti Kaljulaid samordnade även arbetet vid premiärministerns kansli med IMF och andra 
multilaterala finansinstitutioner (EBRD, NIB). Hon träffade IMF:s ansvariga för den 
halvårsvisa revisionen innan de inledde sitt arbete vid de berörda ministerierna och fick på så 
sätt information om planeringen av revisionen och möjlighet att diskutera deras preliminära 
analys av statens skattesituation och monetära frågor. De ansvariga för revisionen bad ofta om 
råd beträffande informationen till regeringen i problematiska frågor och var öppna för förslag 
beträffande revisionsplanen.  
 
Kersti Kaljulaid deltog tillsammans med finansministern och socialministern i förberedelserna 
av pensionsreformen. Eftersom reformkommittén inte hade någon ledamot från 
premiärministerns parti (Fosterlandsförbundet) utan enbart ministrar från andra partier i 
koalitionen, var det hennes uppgift att sammanfatta reformkommitténs utvecklingsplan och 
beräkningen av reformens kostnader för premiärministern och hans parti. Kersti Kaljulaid 
informerade även premiärministern om samtliga alternativa möjligheter som 
reformkommittén diskuterat och förklarade kommitténs beslut.  
 
Efter att den nya regeringen tillträtt 2002, och då hon hade arbetat tre år som rådgivare till 
premiärministern, gick hon vidare till det statliga företaget Estlands energi, och tjänsten som 
finansdirektör vid kraftverket i Iru som är det tredje största kraftverket i Estland. Från 
september 2002 innehade hon tjänsten som administrativ direktör.  
 
I egenskap av finansdirektör införde hon ett redovisningssystem som innebar att samtliga 
ansvariga för företagets ekonomiska resultat enkelt fick tillgång till och kunde förstå all 
nödvändig information. Direktörerna får nu veckorapporter om den föregående månadens 
resultat redan den femte dagen i efterföljande månad, tillsammans med en analys som visar 
budgetavvikelser och möjliga orsaker till dessa. Hon hade också i uppgift att påtala och 
korrigera brister i företagets administrations- och kontrollsystem, för att garantera att samtliga 
transaktioner var lagenliga, effektiva och hade genomförts enligt gällande regler. 
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Under Kersti Kaljulaids ledning antog företaget principerna för Total Quality Management 
och för närvarande ses företaget över för att kunna certifieras enligt ISO9001 och ISO14001 
(kvalitetslednings- och miljöledningssystem). Kraftverket i Iru har också valts ut för EMAS 
(gemenskapens miljölednings- och miljöredovisningsordning). Eftersom kraftverket är en 
statlig enhet måste det uppfylla kriterierna i anbudsförfaranden och därför måste rutiner och 
kontroller inrättas så att dess anbudsförfaranden genomförs noggrant och ger effektiva 
resultat. Företagets avkastning på investerat kapital är i dag över 8 procent, mot ca 4 procent 
tidigare. Detta är ett resultat av att en öppnare förvaltningskultur införts och av att personalens 
förslag till förbättringar av arbetet har införts snabbt.  
 
Kersti Kaljulaid företräder staten i den estländska stiftelsen för genforskning och hon deltar 
också i arbetet inom den statliga televisionens programkommitté. Hon är även känd som en av 
deltagarna i ett radioprogram om inrikespolitik och Estlands ekonomi.  
 
Språkkunskaper: 
engelska (flytande) 
ryska och finska (medelgoda kunskaper) 
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A. Svar på frågeformulär 
 
Yrkeserfarenhet 
 
1. Beskriv dina viktigaste yrkeserfarenheter av offentliga finanser, ledande befattningar 
eller förvaltningsredovisning. 
 
Från februari 1980 då jag första gången förordnades inom den offentliga sektorn har jag i 
kronologisk ordning haft följande arbetsuppgifter: 
 
Fram till januari 1991 arbetade jag på Republikens revisionstjänst som i enlighet med 
författningen är en oberoende myndighet och inte underordnad något ministerium. I enlighet 
med författningen är revisionstjänsten ansvarig för granskning av räkenskaperna för 
inkomster och utgifter, räkenskaperna för disponibla medel och andra överföringar vilka 
handhas av republiken samt kontroll av åtaganden som republiken har eller annan har för dess 
räkning. Under min tjänstgöring vid revisionstjänsten deltog jag i granskning av 
räkenskaperna från olika ministerier, statliga inrättningar och andra organisationer såsom 
arbetsmarknads- och socialförsäkringsministeriet, finansministeriet, socialvårdsmyndigheten, 
myndigheten för offentlig upphandling, Cyperns centralbank, centrala semesterkassan och 
arbetslöshetskassan etc. 
 
Från februari 1991 till december 1996 var jag förordnad som chef för enheten för 
internkontroll vid Republiken Cyperns finansministerium som är den centrala 
kontrollmyndighet genom vilken republikens högste revisor kontrollerar och utövar tillsyn 
över de offentliga utgifterna och inkomsterna. Grundläggande målsättning för enheten för 
internkontroll, som från september 2003 inom ramen för anpassning till gemenskapens 
regelverk har uppgraderats till en oberoende myndighet inom republiken, var och är alltjämt 
att förstärka systemen för internkontroll inom hela statsapparaten huvudsakligen genom 
förebyggande kontroller med syfte att en bättre användning av de offentliga finanserna skall 
uppnås liksom även säkerhet för att offentliga transaktioner är lagliga, giltiga och korrekta. 
 
Under perioden 1997-1999 tjänstgjorde jag på förvarsministeriet som överordnad revisor och 
chef för finans- och budgetenheten. Enheten hade då ungefär 40 anställda och dess 
huvudsakliga uppgift var att utarbeta och följa upp genomförandet av ministeriets budget i 
enlighet med finansiella bestämmelser och relevanta villkor i samband med 
budgetlagstiftningen. 
 
Sedan januari 2000 tjänstgör jag som chef för finansministeriets revisions- och finansenhet 
med ungefär 50 anställda vilken har till huvudsaklig uppgift att se till att det 
redovisningssystem som används av alla regeringsorgan fungerar smidigt och i god ordning 
samt att tillhandahålla information om den ekonomiska förvaltningen. Därtill har enheten 
ansvar för att utarbeta statens slutliga räkenskaper och att genom finansministeriet lägga fram 
dem för parlamentet. Vidare kan framhållas att på den berörda enheten den nationella fond har 
inrättats som är den speciella enhet som har ålagts ansvaret för den ekonomiska förvaltningen 
av det föranslutningsstöd som Cypern har tilldelats i enlighet med rådets förordning (EG) 
nr 555/2000 om genomförande av åtgärder inom ramen för en föranslutningsstrategi för 
Republiken Cypern och Republiken Malta. 
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A. Svar på frågeformulär 
 
2. Vilka är de tre viktigaste beslut som du bidragit till i ditt yrkesliv? 
 
Inköp, utveckling och från den 1 januari 2004 tillämpning av den offentliga sektorns nya 
redovisningssystem som i grunden utgör ett på modern informationsteknik grundat totalt 
informationssystem för förvaltning och ekonomi. 
 
Inrättandet under 2003 av den oberoende enheten för internkontroll av staten med en särskild 
lagstiftning inom ramen för förstärkandet av finansiell kontroll och anpassning till 
gemenskapens regelverk. 
 
Nedläggningen den 1 maj 2004 av Cypriotiska raffinaderiet för petroleumprodukter och dess 
omvandling till anläggning för slutlagring av bränsle. 
 
Oavhängighet 
 
3. I fördraget anges att revisionsrättens ledamöter skall fullgöra sina skyldigheter under 
”full oavhängighet”. Hur skulle du tillämpa denna skyldighet i ditt framtida uppdrag? 
 
Till att börja med skulle jag vilja framhålla att jag som yrkesutövande revisor och medlem av 
ett internationellt erkänt förbund för yrkesutövande revisorer/ekonomiansvariga är skyldig att 
rätta mig efter vissa regler för etiskt och yrkesmässigt uppträdande relaterat till integritet, 
objektivitet och oavhängighet i utövandet av mitt yrke såväl som revisor som 
ekonomiansvarig. Beträffande skyldigheten att min tjänsteutövning skall ske under ”full 
oavhängighet” anför jag följande: 
 
Jag skulle inlämna min ansökan om uppsägning från den tjänst som jag nu har inom ett 
offentligt organ. 
 
Jag skulle avstå från att ha något direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i någon organisation 
som vid något tillfälle skulle kunna ha rätt att erhålla gemenskapsstöd på grund av 
verksamhet, planering eller arbete. 
 
Jag skulle inte utöva någon annan verksamhet, vare sig med eller utan arvode. 
 
Jag skulle avgå från alla styrelser och kommittéer som jag nu är ledamot av. 
 
Jag skulle avstå från att handla på sätt som skulle kunna innebära att min integritet och 
oavhängighet skulle riskeras och jag skulle informera revisionsrätten om eventuella försök till 
korruption eller annan handling i syfte att påverka min integritet. 
 
Jag skulle, för att värna om intresset av insyn och öppenhet, villigt offentliggöra/tillkännage 
alla ekonomiska intressen eller andra förbindelser. 
 
4. Har du beviljats ansvarsfrihet för de förvaltningsuppdrag du tidigare utförde, om ett 
sådant förfarande existerar? 
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Varken i Cyperns författning eller annan lagstiftning föreskrivs beviljande av ansvarsfrihet. 
 
Det skall dock framhållas att såväl en rättslig ram som institutioner och förvaltningsorgan 
finns för straffrättsliga och/eller disciplinära åtgärder mot personer som är ansvariga för 
offentliga medel i fall då fråga kan uppstå om bristfällig förvaltning, oegentligheter och/eller 
bedrägerier och generellt maktmissbruk under tjänsteutövning av offentlig tjänsteman eller 
ämbetsman. 
 
5. Har du affärs- eller finansintressen eller andra åtaganden som skulle kunna innebära 
en intressekonflikt med dina framtida skyldigheter? Är du villig att uppge alla dina 
ekonomiska intressen och andra åtaganden till rättens ordförande och offentliggöra 
dem? Är du för närvarande inblandad i någon rättsprocess, och kan du i så fall ange 
närmare detaljer? 
 
Jag har varken några affärsintressen eller ekonomiska intressen eller andra åtaganden som 
eventuellt skulle kunna innebära en intressekonflikt med mina framtida skyldigheter. Jag är 
beredd att upplysa revisionsrättens ordförande om alla mina ekonomiska intressen och andra 
åtaganden och att offentliggöra dessa. Jag är inte inblandad i något slag av rättsprocess.  
 
6. Är du beredd att avsäga dig ett valt ämbete eller förtroendeuppdrag i ett politiskt 
parti om du utnämns till ledamot av revisionsrätten? 
 
Jag är inte vald till något ämbete och har inte något förtroendeuppdrag i ett politiskt parti. Jag 
är faktiskt inte heller medlem av något parti. 
 
7. Hur skulle du behandla grova oegentligheter eller till och med bedrägerier/korruption 
som rör aktörer från din egen medlemsstat? 
 
Oavsett vem som är inblandad i oegentligheter, bedrägeri eller korruption och oavsett vilket 
land personen kommer ifrån är min främsta skyldighet som ledamot av revisionsrätten att 
skydda Europeiska gemenskapens ekonomiska intressen och i förlängningen gemenskapens 
skattebetalare. I förekommande fall skulle jag därför ta upp händelsen i revisionsrätten och 
jag skulle följa det föreskrivna förfarandet för information till Europeiska kommissionens 
Europeiska byrå för bedrägeribekämpning (OLAF) för åtgärder enligt byråns befogenheter. 
Vidare skulle jag informera den berörda medlemsstatens nationella kontrollmyndighet om 
ärendet. Därutöver skulle naturligtvis hela ärendet följas upp tills det har nått ett slutligt 
avgörande och det skulle absolut innefattas i revisionsrättens årsrapport till parlamentet. 
 
Fullgörandet av skyldigheter 
 
8. Vad bör utmärka en sund finansförvaltningskultur inom den offentliga sektorn? 
 
En sund ekonomisk förvaltning bör utmärkas av följande egenskaper: 
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Att lagstiftande och reglerande finansiella bestämmelser finns som sörjer för utarbetande av 
och genomförande av budgeten och för uppbörd av inkomster och betalning av utgifter. 
 
Att det finns förfaranden för beslutsfattande, planering och fastställande av mål samt för 
utförande, kontroll och bedömning när det gäller produktivitet, lönsamhet och effektivitet i 
användningen av offentliga medel för att nå uppsatta mål. 
 
Att det finns oberoende myndigheter för intern och extern granskning som kontrollerar 
laglighet och korrekthet beträffande budgetens inkomster och utgifter och fastställer om 
förvaltningens målsättningar har uppnåtts samt gör en bedömning av i vilken utsträckning och 
till vilken kostnad. 
 
Att den lagstiftande makten utövar kontroll över den verkställande makten (parlamentarisk 
kontroll). 
 
9. I sin senaste övervakningsrapport om anslutningsländerna angav kommissionen att 
de flesta länders förvaltningar var sena med att inrätta ett ordentligt 
finanskontrollsystem, inklusive förhandskontroll samt oberoende intern och extern 
revision. Vilka åtgärder bör prioriteras i de berörda länderna? 
 
I dessa fall bör stödåtgärder (Support measures) prioriteras av vilka vissa kan påskynda 
förfarandet för anpassning till EU:s regelverk. Jag anser att gemenskapen bör vara benägen att 
hjälpa de nya medlemsstaterna med alla medel man förfogar över, både före och efter deras 
inträde i gemenskapen. Beroende på problemets art kan gemenskapsstödet vara i form av 
ekonomisk hjälp från tillgängliga resurser utifrån olika föranslutningsstöd (Phare Funds) eller 
kan det ges genom olika program (SIGMA-programmet,, småskalig partnersamverkan, 
TAIEX utbildningsseminarier, peer assistance) såsom följer av övergångsarrangemangen 
“Transition Facility”. 
 
10. I enlighet med fördraget skall revisionsrätten biträda Europaparlamentet när detta 
utövar sina kontrollbefogenheter i fråga om genomförandet av budgeten. Hur skulle du 
vilja beskriva dina skyldigheter beträffande rapporteringen till Europaparlamentet, och 
särskilt dess budgetkontrollutskott? 
 
Huvudsaklig uppgift för Europeiska revisionsrätten är att kontrollera unionens ekonomi och 
att framhålla de områden inom vilka åtgärder bör vidtas för bättre förvaltning. Alla 
revisionsrättens anmärkningar som granskningen har resulterat i sammanfattas i årsrapporten 
angående räkenskaperna för det föregående året vilken efter att ha godkänts i november varje 
år läggs fram för Europaparlamentet. Rapporten tillsammans med revisionsförklaringen och 
andra särskilda granskningsrapporter inom särskilda förvaltningsområden ligger till grund för 
Europaparlamentets beslutsfattande beträffande den ansvarsfrihet som parlamentet beviljar 
kommissionen. 
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Av det ovan sagda är det tydligt att revisionsrättens rapporter utgör det grundläggande 
verktyget för en effektiv parlamentarisk kontroll av handlingar utförda av det verkställande 
organet inom gemenskapen. Jag anser därför att dessa rapporter bör vara omfattande och 
objektiva för att inga tvivel skall uppkomma om det som framkommer vid granskningen och 
att de utarbetas och läggs fram utan dröjsmål. 
 
11. Som du vet håller kommissionen på att förändra sitt redovisningssystem. Vilket 
mervärde kan en sådan förändring ge? 
 
a) Bättre information beträffande gemenskapens ekonomi och möjlighet att arbeta fram 
ekonomiska förhållanden som stämmer överens med internationella redovisningsnormer för 
den offentliga sektorn såsom dessa har fastställts av Internationella revisorsförbundet 
(International Federation of Accountants). 
 
b) Förstärkning av olika kontroller av förvaltning, finanser, redovisning och övrigt så att 
giltighet, laglighet och korrekthet för Europeiska gemenskapens ekonomiska transaktioner 
säkras. 
 
c) Minskning av byråkratin genom automatiska, decentraliserade och förenklade 
redovisningsförfaranden. 
 
d) Förbättring av det befintliga redovisningssystemet i funktionellt hänseende, särskilt 
beträffande säkerhet och skydd av information och möjligheten att tillhandahålla lämplig 
information genomsyrad av en helhetssyn genom förbindelser med de olika datoriserade 
redovisningssystem som numera finns. 
 
e) Förbättring av kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls både den verkställande 
(kommissionen) och lagstiftande (parlamentet, rådet) makten. 
 
12. Är du för inrättandet av en europeisk åklagarmyndighet? Vad bör utmärka denna 
myndighets förbindelser med andra organ inom samma områden, som OLAF? 
 
I bedömningar som görs framkommer att straffbara handlingar riktade mot 
gemenskapsbudgeten i allt högre grad är av gränsöverskridande art och att en stor del av 
fallen av bedrägeri mot gemenskapen är gränsöverskridande. Fallens gränsöverskridande 
natur och frånvaron av en enhetlig och harmoniserad strafflagstiftning för brotten skapar 
problem när det gäller lagföring och berövar gemenskapen möjligheten att försvara sig och att 
åberopa sina rättigheter.  
Jag skulle därför vilja säga att jag är för inrättandet av en europeisk åklagarmyndighet såsom 
en oberoende gemenskapsinstitution med huvudsakliga ansvarsområden att eftersöka, lagföra 
och ställa inför rätta de som skadar gemenskapens ekonomiska intressen och att väcka åtal vid 
medlemsstaternas domstolar. 
 
Jag anser att den europeiska åklagarmyndigheten i utövandet av sina befogenheter bör stödjas 
av OLAF (Europeiska byrån för bedrägeribekämpning) som i själva verket är en administrativ  
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polis/utredande myndighet inom ramen för kommissionen med en oberoende ställning 
samtidigt som den skall kontrolleras av revisionsrätten. 
 
Övriga frågor 
 
13. Skulle du dra tillbaka din kandidatur om parlamentets avstyrkte din nominering till 
ledamot av revisionsrätten? 
 
Följande bör tas i beaktande: 
 
a) Mina akademiska och yrkesmässiga meriter samt min nästan 25-åriga erfarenhet inom 
offentlig ekonomi, särskilt inom områdena för finansiell förvaltning och oberoende revision, 
såväl internt som externt. 
 
b) Det faktum att ingen mindre än staten, som jag har tjänat under så lång tid, har beslutat, 
givetvis på grundval av mina meriter, mitt handlande och engagemang för mina åligganden 
samt hela min prestation i de åligganden som jag vid olika tillfällen har förelagts, att utse mig 
till nominerad ledamot av revisionsrätten. 
 
Med hänvisning till vad som sägs ovan anser jag att jag besitter den förmåga och har de 
egenskaper som behövs, och jag litar på min duglighet när det gäller att med framgång utföra 
åligganden och leva upp till krav som det aktuella förordnande innebär och jag kan inte se 
något skäl till att parlamentet skulle avstyrka min nominering till ledamot av revisionsrätten. 
Jag skulle därför inte dra tillbaka min kandidatur. 
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B. Meritförteckning 

 
UTBILDNING/KVALIFIKATIONER 

 
1965-1971 Gymnasieutbildning, Pancypriotiska gymnasiet – gymnasieexamen, 

naturvetenskapliga programmet. 
 

1982 En fem månaders specialistkurs i datorrevision och 
datorprogrammering som hölls i London och arrangerades av 
Samväldesstiftelsen och Cyperns regering 
 

1985-1988 The Chartered Association of Certified Accountants, 
Förenade kungariket (brittisk sammanslutning för auktoriserade 
revisorer)– examen i december 1988 – medlem från och med 
april 1989. 
 

1993 Ett fem veckors program om avancerade datortillämpningar som hölls i 
Madras, Indien och arrangerades av Samväldesstiftelsen och Cyperns 
regering. 
 

1994-1996 Magisterexamen i offentlig förvaltning – Cyperns internationella 
förvaltningsinstitut. 
 

 
YRKESERFAREN
HET 
 

  

November 1973 till 
januari 1980 

Kaimaklis nya kooperativa kreditinstitut 
Anställd som redovisningsassistent i bolagets redovisningsavdelning. 
Huvuduppgifterna var att bokföra avräkningskonton, lånekonton och 
bistå i utarbetandet av de månatliga kontona. 
 
De kooperativa kreditinstitutens huvudsakliga uppgift i Cypern är 
tilldelningen av bostadslån med fördelaktiga villkor (låg ränta, lång 
återbetalningsperiod) till familjer med låga till genomsnittlig inkomster.
 
 

Februari 1980 till 
januari 1991 

Republiken Cyperns revisionsverk 
Anställd som granskare av konton med betydande ansvar för revision 
av olika regeringsavdelningars och lagstadgade organsiationers konton. 
 
Republikens revisionsverk är det nationella revisionsorganet med 
ansvar för att på republikens räkning kontrollera alla utgifter och 
inkomster och granska och inspektera alla penningkonton eller andra 
tillgångar eller skulder som Republiken Cypern har. 
 



DV\523945SV.doc 33/84 PE 338.209 
Extern översättning  

 SV 

 
3. CYPRUS - Mr Constantinos Karmios 

B. Meritförteckning 
  

Under min anställning granskade jag bokföringen från Cyperns 
centralbank, socialförsäkringskassan, årliga semester- och 
arbetslöshetskassan, ministeriet för sysselsättning och sociala frågor, 
finansministeriet, regeringsavdelningen för inköp och leverans, statliga 
lotteriet, Röda korset Cypern (UNHCR-projekt). 

Februari 1991 till 
december 1996 

Finansministeriet– Ekonomiavdelningen 
Revisor med ansvar för ministeriets internrevision 
 
Internrevisionsavdelningen var det centrala organ där den högste 
revisorn fullgjorde sitt konstitutionell ansvar om kontroll av all 
redovisningsverksamet som rörde pengar eller andra tillgångar som 
förvaltades eller skulder som ingåtts med eller under republikens 
bemyndigande. 
 
Internrevisionsavdelningen blev som ett led i harmoniseringen med 
gemenskapens regelverk och i syfte att stärka den finansiella kontrollen 
ett oberoende organ genom en parlamentsrättsakt 2003 
 

Januari 1997 till 
september 1999 

Finansministeriet– Ekonomiavdelningen. 
Förste revisor med ansvar för försvarsministeriets budget- och 
finansförvaltningsavdelning. 
 
Avdelningens huvuduppgift är utarbetandet av försvarsministeriets 
årliga budget, samordning av dess genomförande och bokföring i 
förbindelse med inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 
 

Oktober 1999- Finansministeriet– Ekonomiavdelningen.  
Förste revisor med ansvar för direktoratet för redovisning och 
finansiella tjänster inom ekonomiavdelningen. 
 
Direktoratet ansvarar för att regeringens centrala redovisningssystem 
fungerar på ett korrekt sätt och utarbetar månatliga och årliga rapporter. 
Dessutom utarbetar direktoratet den årliga finansförklaringen 
(finansrapporten) och förelägger parlamentet denna via 
finansministern. Under direktoratets chefs direkta ledning är även den 
nationella fonden verksam. Denna har inrätttas för finansförvaltning 
och kontroll av föranslutningsstöd från Europeiska unionen till Cypern 
inom ramen för förordning nr 555/2000. 
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MEDLEMSKAP I OLIKA STYRELSER OCH KOMMITTÉER 
 
 Styrelseledamot i Nicosias vattenstyrelse från oktober 1999. 

 
 Styrelseledamot i jaktfonden, från oktober 1999. 

 
 Styrelseledamot i den centrala fonden för betald semester från den 4 februari 2000. 

 
 Styrelseledamot i Cyperns petroleumraffenaderi från den 31 oktober 2001 till 

3 juli 2003, och för en andra period från den 10 december 2003. 
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A. Svar på frågeformulär 

 

Yrkeserfarenhet 

1. Beskriv dina viktigaste yrkeserfarenheter av offentliga finanser, ledande 
befattningar eller förvaltningsredovisning. 

Mina viktigaste yrkeserfarenheter är: 

- av offentliga finanser: rådgivare till ekonomiministern, deltagande i arbetsgrupper för 
att förbättra och/eller upprätta redovisnings-, beskattnings- och bolagsrätt, 
tillhandahållande av kurser om redovisningsstandarder inom den internationella 
offentliga sektorn, 

- av ledande befattningar: ekonomidirektör i ett samriskföretag, chefsrevisor i 
redovisningsföretaget ”De sex stora”, ställföreträdande chef och chef för den största 
nationella bankens internrevisionsavdelning samt verkställande direktör för en 
redovisningsbyrå. 

- av förvaltningsredovisning: konsult i redovisningsbyrån ”De sex stora”, 
ställföreträdande chef och chef för bankens internrevisionsavdelning. 

2. Vilka är de tre viktigaste beslut som du bidragit till i ditt yrkesliv? 

De tre viktigaste beslut som jag bidragit till i mitt yrkesliv är: 

1. Jag deltog i inrättandet av den oberoende branschsammanslutningen för auktoriserade 
revisorer. 

2. Jag startade och fortsatte att delta i utvecklingen av nationella redovisningsstandarder. 

3. Jag startade och fortsatte att arbeta som akademiker vid Lettlands universitet. 

Oavhängighet 

3. I fördraget anges att revisionsrättens ledamöter skall fullgöra sina skyldigheter 
under ”full oavhängighet”. Hur skulle du tillämpa denna skyldighet i ditt framtida 
uppdrag? 

Jag skulle tillämpa denna skyldighet i mitt framtida uppdrag på ett sätt som kortfattat 
beskrivs i artikel 247 i fördraget och som närmare preciserat i artiklarna 11-16 i 
tjänsteföreskrifterna (med förbehåll för eventuell ändring av dessa senare i år). Dessutom 
skulle jag tillämpa revisionsrättens policy och normer för oavhängighet. 
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4. Har du beviljats ansvarsfrihet för de förvaltningsuppdrag du tidigare utförde, om 
ett sådant förfarande existerar? 

Jag har inte beviljats ansvarsfrihet för de förvaltningsuppdrag jag tidigare utfört eftersom 
ett sådant förfarande inte finns i Lettland. 

5.1. Har du affärs- eller finansintressen eller andra åtaganden som skulle kunna 
innebära en intressekonflikt med dina framtida skyldigheter? 

Jag har affärs- och andra åtaganden som skulle kunna innebära en intressekonflikt med 
mina framtida skyldigheter. 

5.2. Är du villig att uppge alla dina ekonomiska intressen och andra åtaganden till 
rättens ordförande och offentliggöra dem? 

Ja, jag är villig att uppge alla mina finansiella intressen och andra åtaganden till rättens 
ordförande och offentliggöra dem, om jag omfattas av ett sådan förfarande. 

5.3 Är du för närvarande inblandad i någon rättsprocess, och kan du i så fall ange 
närmare detaljer? 

Jag är inte inblandad i någon rättsprocess. 

6. Är du beredd att avsäga dig ett valt ämbete eller förtroendeuppdrag i ett politiskt 
parti om du utnämns till ledamot av revisionsrätten? 
Ja, jag är beredd att avsäga mig ett valt ämbete eller förtroendeuppdrag i ett politiskt parti 
om jag utnämns till ledamot av revisionsrätten. 

 
7. Hur skulle du behandla grova oegentligheter eller till och med 

bedrägerier/korruption som rör aktörer från din egen medlemsstat? 
Jag skulle behandla ett ärende om grova oegentligheter eller till och med 
bedrägerier/korruption som rör aktörer från min egen medlemsstat som vilket annat 
ärende som helst, i enlighet med artikel 280 i fördraget och revisionsrättens 
riktlinje/norm 14 och 15. Jag skulle dessutom överväga en eventuell ändring av artikel 22 
i tjänsteföreskrifterna. 

Fullgörande av skyldigheter 

8. Vad bör utmärka en sund finansförvaltningskultur inom den offentliga sektorn? 

En sund finansförvaltningskultur inom den offentliga sektorn bör utmärkas av  

1. tydligt definierade uppgifter, 
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2. kunskap och förståelse för sitt ansvar hos alla medlemmar i en organisation för 
offentliga tjänster, 

3. inbyggd resultatkontroll inom ramen för förvaltningsprocessen, som ger nödvändigt 
informationsunderlag för beslutsfattande, 

4. ordentliga rutiner för att hantera avvikelser från de definierade uppgifterna. 

9. I sin senaste övervakningsrapport om anslutningsländerna angav kommissionen att 
de flesta länders förvaltningar var sena med att inrätta ett ordentligt 
finanskontrollsystem, inklusive förhandskontroll, oberoende intern och extern 
revision. Vilka åtgärder bör prioriteras i de berörda länderna? 
I analysen i den heltäckande övervakningsrapporten om anslutningsländerna anges att 
följande åtgärder bör prioriteras i de berörda länderna: 

 
1. Förstärkta ansträngningar för kontroll av strukturutgifter, ramlagstiftning och 

genomförandelagstiftning (Tjeckien, Lettland, Litauen, Ungern, Polen och Slovakien). 
 

2. Förstärkta ansträngningar för att skydda EU:s finansiella intressen (Estland, Lettland, 
Ungern, Polen och Slovakien). 

 
3. Förstärkta ansträngningar för offentlig intern finanskontroll (Tjeckien, Cypern, Ungern 

och Polen). 
 

10. I enlighet med fördraget skall revisionsrätten biträda Europaparlamentet när detta 
utövar sina kontrollbefogenheter i fråga om genomförandet av budgeten. Hur skulle 
du vilja beskriva dina skyldigheter beträffande rapporteringen till 
Europaparlamentet, och särskilt dess budgetkontrollutskott? 
Revisionsrättens uppgifter, som kortfattat beskrivs i artikel 248 i fördraget, i samband 
med rapporter till Europaparlamentet, och särskilt dess budgetkontrollutskott (de ständiga 
utskottens behörighetsområden anges del III i bilaga VI till Europaparlamentets 
arbetsordning), specificeras närmare i artiklarna 143, 144, 146 och 147 i rådets 
förordning nr 1605/2002 om budgetförordningen. 
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11. Som du vet håller kommissionen på att förändra sitt redovisningssystem. Vilket 
mervärde kan en sådan förändring ge? 

Mervärdet av en övergång till bokföringsmässig redovisning av de allmänna kontona i 
kommissionens redovisningssystem kommer från att övergången kommer att ge en 
översiktsbild av kommissionens ekonomiska situation utöver själva genomförandet av 
budgeten, med hänsyn till värdet på tillgångarna och andra element. Samtidigt kommer 
de ändringar av redovisningssystemet som anges i artiklarna 132-135 i rådets förordning 
nr. 1605/2002 om budgetförordningen, att förbättra den offentliga sektorns 
finansförvaltning och ansvar. 

12.1  Är du för inrättandet av en europeisk åklagarmyndighet?  

Ja, jag är för inrättandet av en europeisk åklagarmyndighet. 

12.2  Vad bör utmärka denna myndighets förbindelser med andra organ inom samma 
områden, som OLAF? 

Den europeiska åklagarmyndighetens förbindelser med andra kontrollorgan inom samma 
område, exempelvis OLAF, bör organiseras på det sätt som föreslås i grönboken om 
straffrättsligt skydd av gemenskapens ekonomiska intressen och inrättandet av den 
europeiska åklagarmyndigheten, med beaktanden av budgetkontrollutskottets betänkande 
om grönboken. 

Övriga frågor 

13. Skulle du dra tillbaka din kandidatur om parlamentets avstyrkte din nominering till 
ledamot av revisionsrätten? 

I enlighet med artikel 247 i fördraget och artikel 35 i Europaparlamentets arbetsordning 
(kapitel VI) är det rådets beslut att på uppmaning av Europaparlamentets talman 
nominera eller inte nominera en annan kandidat. Om parlamentet skulle avstyrka min 
utnämning som ledamot av revisionsrätten skulle jag överväga att dra tillbaka min 
kandidatur om jag visste skälen till denna ståndpunkt och höll med om dem. 
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B. Meritförteckning 
 
  
Utbildning: 
 
År Institutionens namn och ort Akademiska 

examina och 
diplom 

Huvudsakligt studieområde 

1981-1985 Lettlands universitet  
Redovisningsfakulteten  

Examensbevis Redovisning och 
verksamhetsanalys 

1986-1989 Vilnius universitet  
Redovisningsfakulteten  
Doktorandkurs 

Ekonomie doktor Utveckling av redovisning av 
icke produktionsbaserade 
kostnader och förluster 

Juni-juli 
1992 

Harvard University 
Forskarutbildning vid 
handelshögskolan 
CEETP 

Kursintyg Allmänt förvaltningsprogram 

September 
1992-juni 
1993 

KPMG Bohlins i samarbete med 
Lettlands universitet 

Kursintyg Studieprogram för revisorer 

Juni-augusti 
1993 

University of Pennsylvania 
Wharton-programmet för ekonomier 
under utveckling, 
Stanford University 
Forskarutbildning vid 
handelshögskolan CEETP 

Kursintyg Företagsfinansiering och 
förvaltningsredovisning 

December 
1993 

Coopers & Lybrand, Lettland 
Revision I 

 Studieprogram för revisorer 

April-maj 
1994 

Finansministeriet, 
Rådet för redovisningsmetoder 

Kursintyg Examination för att bli 
auktoriserad revisor i 
Lettland 

Oktober 
1994-augusti 
2003 

Association of Chartered Certified 
Accountants (ACCA) 

ACCA-medlem Studieprogram för 
auktoriserade revisorer 

Juli 1994 Coopers & Lybrand Lettland 
Bankredovisning 

 Studieprogram för revisorer 

September 
1994 

Coopers & Lybrand Lettland 
Revision II 

 Studieprogram för revisorer 

September 
1995 

Coopers & Lybrand Lettland 
Ledarskapskurs I 

 Studieprogram för revisorer 

November 
1997 

Europeiska institutet för avancerade 
förvaltningsstudier 

Kursintyg Studieprogram för 
doktorander 

April 1999 Euromoney-utbildning Kursintyg Internrevision – Principer 
och praktik 

September 
1999 

Euromoney-utbildning Kursintyg Använda riskbedömning för 
att upprätta årliga 
revisionsplaner 

September 
2000-maj 
2001 

Institutet för internrevisorer Kursintyg Studieprogram för 
auktoriserade internrevisorer 
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Mars 2000 Euromoney-utbildning Kursintyg Internationell skatte- & 

skatteparadisplanering 
Februari 
2001 

Euromoney-utbildning Kursintyg IT-revisionsutbildning 

Juli 2001 Robert Kennedy University Intyg från 
forskarstudier 

forskarstudier i 
internationell skatterätt 

Oktober 2001 Europeiska institutet för avancerade 
förvaltningsstudier 

Kursintyg Studieprogram för 
doktorander 

Augusti 2003
- 

Organisationen för investeringar, 
förvaltning och forskning (AIMR) 

CFA Nivå I 
kandidat 

Studieprogram för 
auktoriserade 
finansanalytiker 

December 
2003 

Europeiska institutet för avancerade 
förvaltningsstudier 

Kursintyg Studieprogram för 
doktorander 

 
 

Övriga färdigheter: Mycket goda datorkunskaper. 

  

Revisions/redovisningskvalifikationer: 

 Auktoriserad revisor i Lettland – sedan 24.1.1994, 

 Auktoriserad internrevisor – sedan 16.8.2001, 

 ACCA-medlem – sedan 24.9.2003. 

 
Medlemskap i branschsammanslutningar: 
 
 Medlem i Lettlands auktoriserade revisorers förbund, 
 Medlem i Association of Chartered Certified Accountants, 
 Medlem i ISACA:s Lettlandsavdelning, 
 Medlem i det europeiska redovisningsförbundet, 
 Medlem av redovisningsrådet, 

Före detta medlem av det rådgivande rådet för redovisningsstandarder i Lettland, 
 Före detta medlem av den tekniska kommittén för finansiella redovisningsstandarder. 
 
 
Språkkunskaper: 

Språk  Läsa Tala Skriva 
Lettiska 5 5 5 
Engelska 5 5 5 
Litauiska 5 5 4 
Ryska 5 5 5 
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4. LETTLAND- Igors Ludboržs 

B. Meritförteckning 
 
Yrkeserfarenhet: 
 
Tidpunkt Arbetsgivare och tjänst 
1985-1986 Lettlands universitet, fakulteten för redovisning, ingenjör 
1989-1992 Lettlands universitet, fakulteten för redovisning, biträdande professor 
1989-1990 Lettlands television, Lettlands audiovisuella marknadsorganisation ”LAMA”, 

revisor 
1992-2003 Lettlands universitet, institutet för redovisning, biträdande professor 
1990-1993 Lettisk-tyska samriskföretaget ”IP Riga”, ekonomichef 
1993-1995 Coopers & Lybrand Lettland, revisor 
1995-1997 Coopers & Lybrand Lettland, chefsrevisor 
1997-1999 Parex Bank, biträdande chef för avdelningen för internrevision 
1999- 2001  Parex Bank, chef för avdelningen för internrevision 
2003- Lettlands universitet, institutet för redovisning, professor 
2003- Auktoriserade revisorn Igors Ludborzs revisionsbyrå, verkställande direktör 
 
Publikationer (de senaste eller mest relevanta): 
 

1. Recognition of non-material assets in accordance with European Union Requirements.- 
Inga Būmane, Igors Ludborzs, Humaniora och samhällsvetenskap i Lettland, Lettlands 
universitet, 2001, 

2.  Accounting and Audit in Latvia. – Transition in the Baltic States Micro-level Studies, 
redaktörer N. Hood, R. Kilis and J.-E. Vahlne, Macmillan Press LTD, 1997).  

 
Erfarenhet av ledande befattningar: 
 
Vice ordförande i redovisningsrådet, 
 
Ledamot i stiftelsens ekonomiutskott som inrättats av Lettlands universitet och “The Nippon 
Foundation”, 
 
Före detta medlem av den tekniska kommittén för finansiella redovisningsstandarder, 
 
Före detta rådgivare till ekonomiministern, 
 
Före detta medlem av Lettlands rådgivande råd om redovisningsstandarder, 
 
Före detta medlem av arbetsgruppen om lagstiftning för företagssammanslutningar, 
 
Före detta vice ordförande i Lettlands auktoriserade revisorers förbund. 
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5. LITAUEN - Irena Petruškevičienė 

A. Svar på frågeformulär 
 

Yrkeserfarenhet 

1. Beskriv dina viktigaste yrkeserfarenheter av offentliga finanser, ledande befattningar 
eller förvaltningsredovisning. 

I huvudsak har jag fått de erfarenheter som är relevanta för mina framtida uppgifter i mitt 
nuvarande arbete i PriceWaterhouseCoopers och verksamhet i olika branschorgan. Jag skulle 
vilja lyfta fram mina viktigaste yrkeserfarenheter genom att presentera en sammanfattning av 
mina ansvarsområden. 

Chef för revisionsavdelningen på PricewaterhouseCoopers Litauenkontor 

Förvaltning av kundportföljer, arbetsfördelning, personalplanering och personalutvärdering, 
översyn av förenlighet med yrkesmässiga standarder och krav på revisionsmetoder, ledare för 
gruppen för införande av nya revisionsmetoder på Litauenkontoret, utarbetandet av intern 
policy och interna rutiner etc. 

Ansvarig för fördelning av revisionsuppdrag: 

Planering och översyn av utförandet av revisioner, utarbetande och undertecknande av 
revisionsrapporter, andra rapporter, rekommendationer om förbättringar av kunders 
redovisningssystem och interna kontrollförfaranden, presentation av revisionsrön och 
rapporter till ledning och aktieägare. Min kundportfölj omfattar stora statliga och privata 
energibolag, bolag som producerar konsumtionsartiklar, tjänsteföretag, ideella föreningar och 
stiftelser. 

Biträdande förvaltningschef: sköta förvaltningsfrågor. 

PricewaterhouseCoopers kvalitetskontrolluppdrag i regionen: delta i internationella 
arbetsgrupper för revisionskvalitetskontroll som utför kvalitetskontroller på utländska kontor.  

Medlem av kvalitetskontrollkommittén vid Litauens revisorers förbund: delta i utarbetandet 
av kvalitetskontrollprogram, organisera fortbildning för revisionskvalitetskontrollanter, 
kontrollera, sammanfatta och förelägga kommittén resultaten från kvalitetskontrollerna. 

Övrigt: utarbeta svar till förfrågningar om redovisningsbehandling, föreläsa på 
fortbildningskurser som anordnas av Litauens revisorers förbund – som tillhandahåller 
fortbildning för kunder, tillsynsorgan och andra organisationer – publicera artiklar och 
intervjuer om utvecklingstendenser inom redovisning och revision, företräda 
PricewaterhouseCoopers som grundare av Litauens redovisningsinstitut 

2. Vilka är de tre viktigaste beslut som du bidragit till i ditt yrkesliv? 
För att bedöma om jag är kvalificerad för de framtida uppgifterna skulle jag vilja redogöra för 
beslut där jag visade prov på personligt initiativ. Jag anser att följande beslut var viktiga: 
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Som styrelseledamot vid Institutet för revision och redovisning övertygade jag 1997 styrelsen 
om att inleda utarbetandet av nationella redovisningsstandarder i linje med internationella 
standarder för redovisning. 

När jag ledde gruppen av revisorer vid ett större statligt företag föreslog jag att man skulle 
utfärda en avvikande mening (revisionsrapporten angav att revisorn var oförmögen att yttra 
sig om finansförklaringarna) 

När jag ledde en grupp av revisorer vid ett privat företag hotade jag att avgå som företagets 
revisor eftersom företagets ledning vägrade lämna ut information om stora transaktioner som 
bolaget gjort. 

Oavhängighet 

3. I fördraget anges att revisionsrättens ledamöter skall fullgöra sina skyldigheter 
under ”full oavhängighet”. Hur skulle du tillämpa denna skyldighet i ditt framtida 
uppdrag? 

Yrkesetikkoden kräver oavhängighet såväl i tanke som i uppförande. 

När det gäller tankemässig oavhängighet kommer jag att göra yrkesmässiga bedömningar och 
uttala mig med yrkesmässig skepticism utan att påverkas av inflytande som kan äventyra min 
bedömning.  
När det gäller uppförandemässig oavhängighet kommer jag varken att begära eller ta emot 
instruktioner från någon regering eller något annat organ. Jag kommer inte att ha någon 
yrkesverksamhet och kommer att avhålla mig från handlingar eller verksamheter i mitt 
yrkesliv eller privata liv som kan påverka eller ge en förevändning att misstänka att min eller 
revisionsrättens oavhängighet äventyras. 
Om det behövs kommer jag att samråda med övriga medlemmar av revisionsrätten. 
 
4. Har du beviljats ansvarsfrihet för de förvaltningsuppdrag du tidigare utförde, om ett 

sådant förfarande existerar? 

Det finns inget formellt ansvarsfrihetsförfarande för de uppdrag jag har för närvarande. 

5. Har du affärs- eller finansintressen eller andra åtaganden som skulle kunna 
innebära en intressekonflikt med dina framtida skyldigheter? 

Nej, jag har inga affärs- eller finansintressen eller andra åtaganden som skulle kunna innebära 
en intressekonflikt med mina framtida skyldigheter. 

Är du villig att uppge alla dina ekonomiska intressen och andra åtaganden till 
rättens ordförande och offentliggöra dem? 

Ja, jag är beredd att uppge alla mina finansiella intressen eller andra åtaganden till 
revisionsrättens ordförande och offentliggöra dem. Jag har följt ett liknande förfarande i min 
nuvarande tjänst och uppgett alla mina finansiella intressen och andra åtaganden till min 
arbetsgivare. 
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 Är du för närvarande inblandad i någon rättsprocess, och kan du i så fall ange 
närmare detaljer? 

Jag är inte inblandad i någon rättsprocess. 

6. Är du beredd att avsäga dig ett valt ämbete eller förtroendeuppdrag i ett politiskt 
parti om du utnämns till ledamot av revisionsrätten? 

Jag är inte och har aldrig varit medlem av något politiskt parti. 

7. Hur skulle du behandla grova oegentligheter eller till och med 
bedrägerier/korruption som rör aktörer från din egen medlemsstat? 

Jag skulle behandla ett ärende om grova oegentligheter eller till och med bedrägeri/korruption 
som rör aktörer från min egen medlemsstat på samma sätt som om situationen rörde aktörer 
från andra länder. Jag skulle agera på det sätt som föreskrivs i arbetsordningen och 
revisionsrättens riktlinjer och normer för revision, dvs. om ett fall av bedrägeri misstänktes 
eller upptäcktes under en revision under mitt överinseende skulle jag utan dröjsmål anmäla 
detta till revisionsrättens ordförande, och följa övriga förvaltningsförfaranden för att göra det 
möjligt för revisionsrätten att meddela Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, OLAF. 

Fullgörande av skyldigheter 

8. Vad bör utmärka en sund finansförvaltningskultur inom den offentliga sektorn? 

Sund finansförvaltning innebär att man försöker använda medel: effektivt – spenderar medel 
för att uppnå den offentliga sektorns mål, ekonomiskt – försöker att uppnå den offentliga 
sektorns mål så billigt som möjligt, och ändamålsenligt – få största möjliga värde från det som 
pengarna spenderas på. 

För att uppnå ovanstående måste den offentliga sektorn ha tydligt definierade mål, 
omsorgsfulla utgiftsplaner, högklassig information för att kunna fatta beslut, 
kontrollförfaranden på plats, ett system för att mäta resultaten och kompetent personal. 

9. I sin senaste övervakningsrapport om anslutningsländerna angav kommissionen att 
de flesta länders förvaltningar var sena med att inrätta ett ordentligt 
finanskontrollsystem, inklusive förhandskontroll, oberoende intern och extern 
revision. Vilka åtgärder bör prioriteras i de berörda länderna? 

I Europeiska kommissionens senaste heltäckande övervakningsrapport om hur förberedda 
anslutningsländerna är för EU-medlemskap anges att Tjeckien, Cypern, Ungern och Polen 
måste göra ytterligare ansträngningar för att optimera sin offentliga interna finanskontroll och 
att den externa revisionen bör stärkas i Lettland . 

Jag befinner mig inte i position där jag kan föreslå vilka åtgärder som ett specifikt land bör 
vidta. Sådana åtgärder skulle emellertid kunna inkludera fortbildning för finanskontrollanter 
och internrevisorer, genomförande av de internationella redovisningsstandarderna i de 
nationella revisionsorganen, förbättring av kvaliteten på den interna kontrollen, samarbete 
med OLAF etc.  
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10. I enlighet med fördraget skall revisionsrätten biträda Europaparlamentet när detta 
utövar sina kontrollbefogenheter i fråga om genomförandet av budgeten. Hur skulle 
du vilja beskriva dina skyldigheter beträffande rapporteringen till 
Europaparlamentet, och särskilt dess budgetkontrollutskott? 

Jag skulle bidra till förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet genom att uttala mig om 
finansförklaringarnas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och 
korrekthet inom mitt ansvarsområde, och till årsrapporten genom att redogöra för 
observationer och frågor som bör förmedlas till Europaparlamentet . På 
budgetkontrollutskottets begäran skulle jag utarbeta rapporter eller yttranden om specifika 
frågor och inleda utarbetandet av särskilda rapporter om besvärliga ärenden, om sådana skulle 
konstateras inom mitt ansvarsområde. 
 
Eftersom revisionsrätten är organiserad och fungerar i enlighet med principen om gemensamt 
ansvar skulle jag först och främst rapportera till revisionsrätten och, efter det att 
revisionsrätten antagit yttranden och rapporter, förelägga Europaparlamentet och dess 
budgetkontrollutskott rapporterna och yttrandena i enlighet med lämpliga förfaranden. 

11. Som du vet håller kommissionen på att förändra sitt redovisningssystem. Vilket 
mervärde kan en sådan förändring ge? 

Redovisningsreformen handlar om en övergång från gamla begrepp inom offentlig 
redovisning till ett system som liknar ett företags redovisningssystem, samtidigt som den 
offentliga sektorns särskilda kännetecken behålls. De viktigaste elementen i reformen är 
övergången från kassabaserad redovisning till en bokföringsmässig redovisning, införande av 
en enhetlig kontoplan och integrerade redovisningssystem, större konsolidering och koppling 
av faktiska redovisningsuppgifter till budgetinformation. 

Till följd av reformen kommer det att bli möjligt att när som helst ta fram de dokument som 
de interna och externa kontrollmyndigheterna behöver. Kvaliteten och tillförlitligheten på 
informationen i finansförklaringarna kommer att öka så att finansförklaringarna kommer att 
ge en mer korrekt bild av det finansiella läget och resultatet. Allt detta kommer att leda till 
förbättrade kontroll- och beslutsprocesser när man planerar budgeten och övervakar 
budgetgenomförandet. 

12. Är du för inrättandet av en europeisk åklagarmyndighet? Vad bör utmärka denna 
myndighets förbindelser med andra organ inom samma områden, som OLAF? 

Jag är medveten om debatten om inrättandet av en europeisk åklagarmyndighet, vars 
huvudsyfte skulle vara att skydda EU:s finansiell intressen. Jag har studerat grönboken om 
straffrättsligt skydd av gemenskapens ekonomiska intressen och inrättandet av en europeisk 
åklagarmyndighet, uppföljningsrapporten och annan offentligt tillgänglig information i 
frågan. 



PE 338.209 46/84 DV\523945SV.doc 
  Extern översättning  

SV 

 
5. LITAUEN - Irena Petruškevičienė 

A. Svar på frågeformulär 
 

Rent allmänt är jag för inrättandet av ett nytt organ och att vidta andra åtgärder för att 
förhindra, upptäcka eller lagföra bedrägerier, men i detta skede kan jag inte kan ge min egen 
välunderbyggda åsikt om organets struktur, befogenheter, operativa funktioner eller 
förhållande till andra organ som Eurojust, Europol, OLAF och rättsliga organ på 
medlemsstatsnivå. 

Övriga frågor 

13. Skulle du dra tillbaka din kandidatur om parlamentets avstyrkte din nominering till 
ledamot av revisionsrätten? 

Ja, det skulle jag. 
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UTBILDNING 
 
Institution: The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), 

Förenade kungariket 
Datum: 2001 
Erhållen examen eller intyg: Intyg och medlemskap i ACCA 
  
Institution: Litauens revisorers förbund 
Datum: 1996 
Erhållen examen eller intyg: Auktoriserad revisor 
  
Institution: Revisorsskolan Depaul University, Chicago, USA 
Datum: 1993 
Erhållen examen eller intyg: Intyg på avslutade kurser i revisionsprinciper, kostnads- och 

förvaltningsredovisning samt finansförvaltning 
  
Institution: Centrumet för internationell revisionsutveckling, The University of 

Texas i Dallas, USA, Vilnius universitet, Litauen, och Sorosstiftelsen, 
New York, Förenta staterna 

Datum: 1993 
Erhållen examen eller intyg Intyg med beröm godkänt efter att ha slutfört ett program för 

”undervisa läraren” i internationell redovisning, revision, 
informationssystem och företagsfinanser 

  
Institution: Vilnius universitet, Litauen 
Datum: 1980 
Erhållen examen eller intyg: Ekonomexamen 

 
SPRÅKKUNSKAPER 
 

Litauiska Modersmål 

Engelska Avancerad nivå 

Ryska Avancerad nivå 

Franska Studerar för närvarande 
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YRKESERFARENHET  
 
2003– PricewaterhouseCoopers, Vilnius, chef för försäkringsavdelningen , biträdande direktör 

2001–2003 PricewaterhouseCoopers, Vilnius, förste revisionschef 

1998–2000 PricewaterhouseCoopers, Vilnius, chef 

1994–1998 PricewaterhouseCoopers, Vilnius, förste revisor 

1987–1994 Vilnius handelshögskola, lärare 

1983–1987 Litauens datorcentrum för statistik, Vilnius, chef för industriavdelningen 

1980–1983 Lelija, konfektionsföretag, revisor 

 
 
MEDLEMSKAP I BRANSCHSAMMANSLUTNINGAR 
 
Medlem av Association of Chartered Certified Accountants, Förenade kungariket  

Medlem i Litauens revisorers förbund 

Medlem av kontrollkommittén för revisionskvalitet i Litauens revisorers förbund 
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Yrkeserfarenhet 

1. Beskriv dina viktigaste yrkeserfarenheter av offentliga finanser, ledande 
befattningar eller förvaltningsredovisning. 

Jag har 20 års erfarenhet av granskning av offentliga finanser samt finansförvaltning. Som 
förste revisor vid den statliga kontrollorganisationen i Ungern organiserade och granskade jag 
olika finansiella institutioner, även på statsfinansområdet, 1984-1989. 

I och med återskapande av det nationella revisionsorganet utnämndes jag till vice 
revisionschef 1990, därefter till revisionschef 1996. Mina ansvarsområden omfattade revision 
av statliga företag, privatisering, socialförsäkrings- och hälsofonder, större projekt som 
finansieras via statsbudgeten, statligt ägda fastigheter, politiska partiers finansiering och 
ideella föreningar som finansieras med statliga medel. Jag införde granskning av Pharestödet i 
Ungern till följd av en fjorton dagars studieresa till Europeiska kommissionen 1992. Detta 
utgjorde basen för införandet av granskning av det övriga föraranslutningsstödet. 

Jag har tidigare erfarenhet av chefsutbildning och min tillfälliga tjänst vid Förenta staternas 
nationella revisionsorgan 1990 gav mig en stabil grund att stå på när det gäller 
finansförvaltning.  

Allt sedan början av min yrkesbana har jag varit öppen för att uppdatera aktuell 
revisionspraxis, och revisionsmetoder: eftersom jag startade min karriär hos det centrala 
statistikkontoret har den yrkeserfarenhet jag efter 14 år fick där visat sig vara nyttigt längre 
fram.  

2. Vilka är de tre viktigaste beslut som du bidragit till i ditt yrkesliv? 
(1) Under 1989 utmanade jag den politiska och exekutiva ledningen på högsta nivå för min 

orubbliga inställning som tillfällig ledare av en rörelse för inrättande av ett oberoende och 
modernt högsta revisionsorgan i stället för det gamla organet. Detta hände alldeles innan 
det politiska och ekonomiska systemskifte ägde rum Ungern. Detta var exceptionella 
tider där en statstjänsteman kunde överskrida gränsen för den uppförandekod som 
vittrade bort. 

(2) Frågan om revisionsrapporten för privatiseringen av Budapest bank. Den ungerska 
regeringen sålde den tredje största ungerska banken till ett stort multinationellt 
amerikanskt bolag till underpris. Dessutom skulle alla förluster och utestående skulder 
betalas ur statsbudgeten. Rapportens iakttagelser och slutsatser skapade givetvis en stor 
skandal. 

(3) Frågan om revisionsrapporten om privatiseringen av de viktigaste elkraftverken. Våra 
iakttagelser och slutsatser pekade mot att regeringen hade sålt bolagen i fråga med 
förlust, och försäljningsavtalen omöjliggjorde en säker och effektiv statlig energipolitik 
på lång sikt. Även denna rapport resulterade i en stor skandal. 
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6. UNGERN - Gejza Halász 
A. Svar på frågeformulär 

 

Oavhängighet  

3. I fördraget anges att revisionsrättens ledamöter skall fullgöra sina skyldigheter 
under ”full oavhängighet”. Hur skulle du tillämpa denna skyldighet i ditt framtida 
uppdrag? 

En ledamot skall fullgöra sina skyldigheter med full oavhängighet, i Europeiska unionens 
allmänna intresse. Detta innebär att en ledamot inte får begära eller ta emot instruktioner från 
någon regering eller något annat organ. Jag har inte avstått och måste avstå från att utöva 
någon annan avlönad eller oavlönad yrkesverksamhet eftersom detta är oförenligt med 
ämbetet i fråga. Det samma gäller politik. Jag skall göra allt jag kan för att undvika 
oförenligheter  

4. Har du beviljats ansvarsfrihet för de förvaltningsuppdrag du tidigare utförde, om ett 
sådant förfarande existerar? 

Denna fråga gäller inte min befattning, dvs. jag är en tjänsteman som bör avgå om det krävs, 
och jag kommer att agerar utifrån detta. 

5. Har du affärs- eller finansintressen eller andra åtaganden som skulle kunna 
innebära en intressekonflikt med dina framtida skyldigheter? Är du villig att uppge 
alla dina ekonomiska intressen och andra åtaganden till rättens ordförande och 
offentliggöra dem? Är du för närvarande inblandad i någon rättsprocess, och kan du 
i så fall ange närmare detaljer? 

Jag har inga affärs- eller finansintressen eller andra åtaganden och jag är inte inblandad i 
någon rättsprocess. Jag är beredd att lämna en deklaration om detta till parlamentet.  

6. Är du beredd att avsäga dig ett valt ämbete eller förtroendeuppdrag i ett politiskt 
parti om du utnämns till ledamot av revisionsrätten? 

Jag har endast ett förtroendeuppdrag. Jag är medlem av den etiska kommittén i den ungerska 
sammanslutningen av finansiella och ekonomiska revisorer. Jag kommer att avsäga mig detta 
uppdrag. Jag är inte medlem av något politiskt parti.  

 
7. Hur skulle du behandla grova oegentligheter eller till och med 

bedrägerier/korruption som rör aktörer från din egen medlemsstat? 
 

Jag måste agera oberoende och opartiskt. Mina framtida arbetsuppgifter härrör från fördraget 
och andra regler och föreskrifter. När ett misstänkt fall av bedrägeri, korruption eller annan 
olaglig verksamhet rapporteras skall de förfaranden som fastställts av revisionsrätten 
tillämpas (jag känner inte till detta dokument ännu). Om det finns tillräckliga bevis (efter 
samråd med juridiska rådgivare etc.) skall dessa resultat meddelas så snabbt som möjligt till 
OLAF. Hur reglerna än ser ut i närmare detalj bör aktörer som är inblandade i grova 
oegentligheter i ursprungsmedlemsstaten behandlas som vilka andra personer som helst som 
är skyldiga till brott eller försummelse. 
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6. UNGERN - Gejza Halász 
A. Svar på frågeformulär 

Fullgörandet av skyldigheter 

8. Vad bör utmärka en sund finansförvaltningskultur inom den offentliga sektorn? 
Min snabba bedömning av frågan är att den bör utmärkas av öppenhet, effektivitet (valuta för 
pengarna, med andra ord bör pengarna inte enbart spenderas i enlighet med reglerna utan 
spenderas väl) och skydd för skattebetalarnas intressen 

Såvitt jag vet ingår denna fråga i reformen inom kommissionen. Jag anser att en sund 
finansförvaltningskultur inkluderar insyn i budgeten, de finansiella reglerna måste vara 
relativt enkla, man måste veta vem som bestämmer vad och när, vem som rapporterar vad till 
vem och när, hur man skall göra systemen för finanskontroll och revision (både intern och 
extern) tydligare, huruvida instrumenten för ansvar och kontroll är konsekventa och omfattar 
självutvärdering och övervakning, hur brister hanteras. 

Min erfarenhet av EU präglas av en nykomlings attityder. Som företrädare för ett 
anslutningsland har jag funnit utbredd byråkrati tillsammans med ibland överdrivna krav. 
Ibland tycks det som om de handläggare som ansvarar för att godkänna utbetalningar är 
överdrivet upptagna med att hitta fel. Det är kanske en överdrift. Det stora bekymret är bristen 
på ett effektiv rapporterings- och kontrollsystem trots de detaljerade regler som infördes på 
nittiotalet  

9. I sin senaste övervakningsrapport om anslutningsländerna angav kommissionen att 
de flesta länders förvaltningar var sena med att inrätta ett ordentligt 
finanskontrollsystem, inklusive förhandskontroll, oberoende intern och extern 
revision. Vilka åtgärder bör prioriteras i de berörda länderna? 
 

Ytterligare ansträngningar behövs för att stärka den offentliga interna finanskontrollen och 
revisionen. Detta inkluderar tillräckliga organisatoriska arrangemang, ökad personalstyrka, 
personalens förmåga att kontrollera/granska bör förstärkas med hjälp av ytterligare utbildning, 
ett tydligt ansvarssystem bör skapas etc. Detta gäller framför allt finansförvaltning och 
kontroll i förbindelse med genomförandet av struktur- och sammanhållningsfonderna. Det 
finns även ett exempel på där den externa revisionsfunktionen måste förstärkas, detta är 
emellertid det mest utvecklade segmentet på området. Garantier för skydd av EU:s finansiella 
intressen bör tas på större allvar i åtminstone hälften av anslutningsländerna. (en avdelning för 
bedrägeribekämpningssamarbete på operativ nivå bör utformas och drivas ordentligt). 

 
(Jag måste tillägga att tjänstemännens attityder också måste ändras. Många politiker och höga 
tjänstemän talar mer om hur man skall få ökade budgetanslag från EU än om hur detta 
finansiella stöd bör spenderas effektivt och i enlighet med de bestämmelser som finns.) 
 
Frågan om de interna revisorernas oavhängighet förtjänar mer uppmärksamhet. Jag har 
förstått att EU inom kort kommer att behandla denna fråga i form av en rekommendation. 
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6. UNGERN - Gejza Halász 
A. Svar på frågeformulär 

 

10. I enlighet med fördraget skall revisionsrätten biträda Europaparlamentet när detta 
utövar sina kontrollbefogenheter i fråga om genomförandet av budgeten. Hur skulle 
du vilja beskriva dina skyldigheter beträffande rapporteringen till 
Europaparlamentet, och särskilt dess budgetkontrollutskott? 

Vi måste tänka på att revisionsrätten är ett kollegialt organ. Den skall ”biträda rådet och 
Europaparlamentet när dessa utövar sina kontrollbefogenheter i fråga om genomförandet av 
budgeten.” (artikel 248 i EG-fördraget). I artikel 276 i EG-fördraget anges att rådet och 
Europaparlamentet skall granska … revisionsrättens årsrapport tillsammans med de granskade 
institutionernas yttranden över revisionsrättens iakttagelser, den förklaring om räkenskapernas 
tillförlitlighet som avses i artikel 248.1 andra stycket samt de av revisionsrättens särskild 
rapporter som är av betydelse i sammanhanget.” 

I enlighet med Europaparlamentets arbetsordning behandlar budgetkontrollutskottet 
revisionsrättens rapport och utskottet, vilket är viktigt, är ansvarigt för förbindelserna med 
revisionsrätten. 

Till följd av de citerade föreskrifterna skall en ledamot av revisionsrätten agera inom sitt 
verksamhetsområde i enlighet med arbetsfördelningen inom revisionsrätten, och utan att det 
påverkar befogenheterna för revisionsrättens ordförande. När det gäller mig är jag medveten 
om revisionsrättens roll vars oberoende innebär nära samarbete med bland annat 
Europaparlamentets budgetkontrollutskott. I mitt framtida arbete kommer jag att stödja 
parlamentets arbete genom budgetkontrollutskottet, koppla utskottet till årsrapporten, eller 
andra särskilda rapporter, eller andra typer av arbete. Jag betraktar med andra ord 
Europaparlamentet som en av de viktigaste slutanvändarna av resultaten från revisionsrättens 
granskningar. Därför kommer jag att så långt det går använda möjligheten att kontakta de 
parlamentsledamöter som är föredragande för budgetkontrollutskottet när detta passar 
parlamentets tidsschema (budgetkontrollutskottet) och samordningen av arbetsprogrammen 
mellan budgetkontrollutskottet och revisionsrätten. 

11. Som du vet håller kommissionen på att förändra sitt redovisningssystem. Vilket 
mervärde kan en sådan förändring ge? 

Införandet av bokföringsmässig redovisning, dvs. registrering av händelser när de sker och 
inte när kontanterna mottas eller betalas ut, eller ännu värre i slutet av året, innebär ett mycket 
viktigt steg mot modernisering. 

Så vitt jag vet innebär moderniseringen av redovisningssystemet att man följer de uppdaterade 
internationellt accepterade redovisningsprinciperna för den offentliga sektorn, integration av 
olika IT-plattformar som hittills använts på olika platser, förbättrad säkerhet och konsekvens 
mellan data från olika källor, Dessa delar av moderniseringen kommer förhoppningsvis att 
resultera i ett välfungerande system. Det kommer att ge ett betydande mervärde på alla sätt 
när det gäller sund finansförvaltning, användarvänlighet, datasäkerhet och konsekvens, vilket 
är nödvändigt för ett snabbt statistik- och kontrollsystem. 
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A. Svar på frågeformulär 

 

12. Är du för inrättandet av en europeisk åklagarmyndighet? Vad bör utmärka denna 
myndighets förbindelser med andra organ inom samma områden, som OLAF? 

Ja, jag stöder detta förslag. Utan att gå in på detaljer är bekämpning av bedrägerier mot EU:s 
finansiella intressen en topprioritering. Den stora frågan är hur den gränsöverskridande 
brottsligheten kan bekämpas effektivt i detta sammanhang. Det skulle innebära något 
minskade nationella befogenheter. Det handlar verkligen endast om något minskade 
befogenheter eftersom den europeiska åklagarmyndigheten skulle samarbeta med de 
nationella eller regionala åklagarmyndigheterna. Jag anser att detta är absolut nödvändigt på 
grund av de olika friheterna. Om personer, kapital etc. kan röra sig utan restriktioner inom EU 
varför skall ”europeiska” brottsutredningar stoppa vid gränsen? Sammantaget är jag för detta 
förslag som en del av kommissionens strategi för att i nära samarbete med parlamentet 
bekämpa bedrägerier. 

Om den europeiska åklagarmyndigheten skulle bli en oberoende juridisk myndighet, med 
befogenhet att genomföra utredningar och väcka åtal överallt i EU, och rättegångar och domar 
skulle vara de nationella domstolarnas ansvar, och denna institution dessutom skulle 
organiseras på en decentraliserad basis, kan de bevis som samlas in bland annat komma direkt 
från revisionsrätten. Detsamma gäller OLAF. Trots detta finns det ett behov av att se över 
OLAF:s framtida roll. Jag gissar bara att resultatet av den pågående debatten kommer att 
resultera i ett stöd för den europeiska åklagarmyndigheten, och OLAF:s befogenheter bör 
ändras. Den europeiska åklagarmyndigheten bör kunna använda sig av OLAF:s upptäckter för 
sina egna ändamål. Detta är den avgörande faktorn i denna fråga.  

Jag skulle vilja tillägga att det endast är Europeiska revisionsrätten som kan avslöja brister i 
systemet i sin helhet. Det är därför lätt att tänka sig att samarbete mellan de berörda parterna 
gagnar gemensamma europeiska intressen. 

Övriga frågor 

13. Skulle du dra tillbaka din kandidatur om parlamentets avstyrkte din nominering till 
ledamot av revisionsrätten? 

Ja, absolut. 
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B. Meritförteckning 
 
 
E U R O P E I S K T   
F O R M A T  F Ö R  
M E R I T F Ö R T E C K N I N G  
 

 
 
ARBETSLIVSERFARENHET 
  
• Datum (från – till)  1 januari 1990 -  

• Arbetsgivarens namn och adress  Nationella revisionsbyrån, H-1364 Budapest, Pf.: 54  

• Typ av företag eller sektor  Högsta revisionsorganet  
• Yrke eller tjänst  Biträdande generalsekreterare (1 januari 2002-) 

Generaldirektör för revision (1 november 1996-31 december 2001)  
Biträdande generaldirektör (1 januari 1990-31 oktober 1996)  

 

• Huvudsaklig verksamhet och 
ansvarsområden 

 Som biträdande generalsekreterare: Internationella förbindelser inklusive organiserandet av den 
artonde kongressen med nationella revisionsmyndigheter (INTOSAI). 
Som (biträdande) generaldirektör för revision: revision av statliga företag, privatisering, 
socialförsäkrings- och hälsovårdsfonder, större investeringsprojekt, utländskt bistöd (exempelvis 
EU-föranslutningsmedel), statliga fastigheter, politiska partiers och ideella organisationers 
finanser. 
1996-2000: huvudsamordnare och chef för en tväravdelningsarbetsgrupp om finanskontroll 
under ledning av den tvärpolitiska kommissionen för europeisk integration och utrikesministern 
under anslutningen till Europeiska unionen.  
allmänt: generell erfarenhet av internationellt samarbete mellan de högsta nationella 
revisionsmyndigheterna.  
 

 

• Datum (från – till)  1 juli 1984-31 december 1989  
• Arbetsgivarens namn och adress  Den statliga kontrollkommissionen  
• Typ av företag eller sektor  Högsta kontrollmyndighet  
• Yrke eller tjänst  Förste revisor  
• Huvudsaklig verksamhet och 
ansvarsområden 

 Revision av finansiella institutioner, statsfinanser 
 

• Datum (från – till)  15 september 1970-30 juni 1984  
• Arbetsgivarens namn och adress  Centrala statistikkontoret  
• Typ av företag eller sektor  Offentlig statistik  
• Yrke eller tjänst  Olika befattningar från biträdande handläggare till avdelningschef 
Huvudsaklig verksamhet och 
ansvarsområden 

 Demografi, internationella förbindelser, planering och rapportering, chef för ordförandens kansli, 
samordning av datainsamling, systemutveckling, recensionsredaktör.  
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UTBILDNING  
• Datum (från – till)  20 juni 1990-20 december 1990  
• Namn och typ av utbildningsinstans  Förenta staternas nationella revisionsorgan 
• Huvudämnen/yrkesfärdigheter   Internationellt universitetsstipendium för revisorer  
• Typ av utbildningsbevis  Examen  
   
• Datum (från – till)  Januari-december 1978 
• Namn och typ av utbildningsinstans  Nationellt centrum för förvaltningskunskap  
• Huvudämnen/yrkesfärdigheter  Offentlig förvaltningsutbildning  
• Typ av utbildningsbevis  Examen  
   
• Datum (från – till)  September 1972-juni 1974  
• Namn och typ av utbildningsinstans  Institutet för doktorandstudier vid Karl Marx-universitetet för ekonomisk vetenskap 
• Huvudämnen/yrkesfärdigheter  Internationella ekonomiska förbindelser  
• Typ av utbildningsbevis  Avslutade studierna utan utbildningsbevis (på grund av militärtjänst)  
   
• Datum (från – till)  September 1996-september 1970  
• Namn och typ av utbildningsinstans  Karl Marx-universitetet för ekonomisk vetenskap 
• Huvudämnen/yrkesfärdigheter  Ekonomi  
• Typ av utbildningsbevis  Universitetsexamen  
   
• Datum (från – till)  September 1961-maj 1965  
• Namn och typ av utbildningsinstans  Statliga Petőfi Sándor-gymnasiet 
• Typ av utbildningsbevis  Gymnasieexamen  
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B. Meritförteckning 
 
 
PERSONLIGA 
FÄRDIGHETER 
. 
MODERSMÅL  UNGERSKA  
ANDRA SPRÅK 
 

  ENGELSKA 
• Läsa  Utmärkt  
• Skriva  Utmärkt 
• Tala  Utmärkt  
  TYSKA  
• Läsa  Bra  
• Skriva  Bra  
• Tala  Bra  
  FRANSKA  
• Läsa  Bra  
• Skriva  Grundläggande kunskaper  
• Tala  Grundläggande kunskaper  
ÖVRIG INFORMATION  PUBLIKATIONER: 

Författare och medförfattare av böcker och artiklar av i huvudsak finansiell och resultatbaserad 
revisionskaraktär: © Nemzetközi szervezetek (internationella organisationer), Statisztikai Kiadó 
Vállalat, Budapest, 1974; © Ellenőrzési kézikönyv I-II. (handbok för revisorer - medförfattare), 
SALDO, Budapest, 1994; Európai Uniós Fogalomtár- EU-ordlista– medförfattare, Szaktudás 
Kiadó Ház, Budapest, 2001. Olika artiklar i yrkestidskrifter och dagstidningar (exempelvis 
Ellenőrzési Figyelő /revisionsobservatören), i genomsnitt 1-2 artiklar om året.  
ÖVRIGT: 
• Föreläsningar om framför allt olika ämnen om europeisk integration (Phare, strukturfonder, 

finanskontroll), revision av privatisering, intern kontroll.  
• Medlem av den ungerska sammanslutningen för finansrevisorer och den etiska kommittén. 
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A. Svar på frågeformulär 
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8. POLEN – Jacek Uczkiewicz 
A. Svar på frågeformulär 

Yrkeserfarenhet 

1. Beskriv dina viktigaste yrkeserfarenheter av offentliga finanser, ledande 
befattningar eller förvaltningsredovisning 

Närmare uppgifter om min yrkeserfarenhet finns i dokumentet med kompletterande 
information om min yrkeserfarenhet som bifogats mitt CV. 

2. Vilka är de tre viktigaste beslut som du bidragit till i ditt yrkesliv? 
(a) Beslutet som 1996 fattades av ledningen för den högsta kontrollmyndigheten om att föreslå 

det polska parlamentet att kalla in tre tidigare ministrar för utländskt ekonomiskt samarbete 
att vittna inför högsta förvaltningsdomstolen på grund av att oegentligheter hade upptäckts 
vid en revision av avvecklingen av exportutvecklingsfonden mellan 1990 och 1993. 
Förslaget lades fram sedan man vid revisionen påträffat grova oegentligheter vad gäller det 
sätt på vilket lagen om fondens avveckling hade tillämpats och det sätt på vilket pengar ur 
fonden hade förvaltats. Ärendet komplicerades av det faktum att de tre ministrarna 
företrädde olika politiska grupperingar. Trots att den högsta kontrollmyndigheten i en lång 
parlamentarisk process påpekade och bevisade att en rad oegentligheter förekommit 
godkände slutligen det polska parlamentet ändå inte förslaget (beslutet fattades av 
parlamentet strax före ett nyval till parlamentet). Ärendet gjorde det ändå möjligt att betona 
de komplicerade relationerna mellan det högsta organet för statlig revision och parlamentet. 

 
(b) Det beslut som ledningen för den högsta kontrollmyndigheten fattade 2000 om att 

tillsammans med sakkunniga från SIGMA göra en sakkunnigbedömning av myndigheten. 
Jag tog initiativ till genomgången för att kunna formulera mål och praktiska metoder för att 
reformera den högsta kontrollmyndigheten. Genomgången blev en stor framgång. En grupp 
med bred expertis från myndigheten utsågs särskilt till bedömningen och den arbetade 
under min ledning tillsammans med de sakkunniga från SIGMA. Efter mycket arbete 
utformades en ytterst noggrann och detaljerad analys av kontrollmyndighetens verksamhet 
och formulerades förslag inför framtiden. Genomförandet av dessa förslag var en av de 
faktorer som bidrog till att Europeiska kommissionen 2003 kunde avge ett yttrande om att 
den högsta kontrollmyndigheten uppfyllde EU:s normer för höga revisionsorgan. 

 
(c) Det beslut som ministerrådet fattade i juni 2003 om att godkänna och till det polska 

parlamentet hänvisa förslaget till lagstiftning om lokala självstyrande myndigheters 
inkomster. En omfattande omstrukturering hade visserligen gjorts av systemet med lokalt 
självstyre i Polen 1999, men systemet för finansieringen av sådana organ hade inte 
förändrats på det sätt som behövdes. Lokala styrande organ finansierades därför med stöd i 
tillfälliga förordningar som inte utgjorde något sammanhängande system. Många försök 
gjordes för att utarbeta lämplig lagstiftning, men alla misslyckades, framför allt på grund av 
att de inte godkändes av de lokala styrande organen. Den lag som antogs 2003 och sedan 
godkändes i det polska parlamentet accepterades slutligen av de lokala styrelseorganens 
företrädare; lagen innebar inte bara att omfattande lösningar kunde genomföras, utan blev 
också en viktig del av ett reformprogram för offentlig finansiering i Polen och ett verkligt 
steg på vägen mot decentraliserade offentliga finanser. 
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8. POLEN – Jacek Uczkiewicz 

A. Svar på frågeformulär 
 
Oavhängighet 

3. I fördraget anges att revisionsrättens ledamöter skall fullgöra sina skyldigheter 
under ”full oavhängighet”. Hur skulle du tillämpa denna skyldighet i ditt framtida 
uppdrag?  

Under mina sex år som vice ordförande i den högsta kontrollmyndigheten lärde jag mig att det 
största potentiella hotet mot offentliga tjänstemäns (inklusive revisorers) oavhängighet är 
deras personliga benägenhet att påverkas av yttre faktorer, oavsett om det handlar om politisk 
eller kommersiell påverkan, andra informella påtryckningsgrupper eller massmedia. 
Offentliga tjänstemäns oberoende kommer inte automatiskt, utan måste ständigt och medvetet 
skyddas av tjänstemännen. Det hjälper att för ändamålet konsekvent följa ett antal enkla 
regler, som  

(a) att inte bli medlem i politiska partier eller andra hierarkiska samhällsorganisationer eller 
ekonomiska organisationer, 

(b) att hålla en tydlig skiljelinje mellan familjeliv, vänner och bekanta och frågor som rör 
yrkesutövningen, 

(c) att utnyttja de anställdas kunskap och erfarenhet till grund för yrkesverksamheten, 

(d)  att undvika informella möten med företrädare för organ som kan ha intresse av att utöva 
inflytande över min verksamhet eller verksamheten vid min institution, 

(e)  att driva en klok och aktiv mediapolicy, 

(f) att bestämt försvara min ställning om jag anser att det är det rätta. 

Fram till i dag har tillämpningen av dessa regler gjort att jag kunnat ha ett synsätt som 
överensstämmer med det hos en oavhängig tjänsteman som inte utsätts för externa 
påtryckningar. 

4. Har du beviljats ansvarsfrihet för de förvaltningsuppdrag du tidigare utförde, om 
ett sådant förfarande existerar? 

Mina yrkesuppgifter har hittills inte krävt att någon formell förklaring om ansvarsfrihet 
behöver avges för att jag skall kunna fortsätta utföra dem. Det har dock alltid funnits en 
regelbunden offentlig bedömning av mina uppgifter (till exempel den årliga 
verksamhetsrapport om den högsta kontrollmyndigheten som läggs fram för det polska 
parlamentet). 
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A. Svar på frågeformulär 

5. Har du affärs- eller finansintressen eller andra åtaganden som skulle kunna 
innebära en intressekonflikt med dina framtida skyldigheter? Är du villig att uppge 
alla dina ekonomiska intressen och andra åtaganden till rättens ordförande och 
offentliggöra dem? Är du för närvarande inblandad i någon rättsprocess, och kan 
du i så fall ange närmare detaljer?  

(a) Jag har inga innehav i affärsdrivande företag eller aktier eller andra säkerheter.  

(b) Jag har inga åtaganden eller ekonomiska arbetsförmåner som skulle kunna strida mot de 
skyldigheter som åligger en medlem av revisionsrätten. 

(c) Jag är beredd att redovisa allt som rör min ekonomi för revisionsrättens ordförande och 
jag anser att ett sådant förfarande bör genomföras varje år för högre offentliga 
tjänstemän. 

(d) Det pågår för närvarande förhandlingar vid en civil domstol för att avgöra min rätt till 
min faders egendom och jag medverkar i förhandlingarna i egenskap av potentiell 
arvinge. Liksom alla anställda vid finansministeriet som mellan 2001 och 2003 arbetade 
med förslag till lagändringar om hasardspel avgav jag i januari i år en deklaration hos 
allmänna åklagarmyndigheten som bedriver en förundersökning sedan en 
parlamentsledamot hävdat att en annan ledamot tagit emot mutor i samband med arbetet 
med lagförslaget i det polska parlamentet. 

6. Är du beredd att avsäga dig ett valt ämbete eller förtroendeuppdrag i ett politiskt 
parti om du utnämns till ledamot av revisionsrätten? 

Jag innehar för närvarande inga valda ämbeten. Jag kan inte heller avsäga mig något 
förtroendeuppdrag i ett politiskt parti, eftersom jag inte är medlem i något sådant. 
 
7. Hur skulle du behandla grova oegentligheter eller till och med 

bedrägerier/korruption som rör aktörer från din egen medlemsstat? 
 
Jag har i min yrkesutövning de senaste åtta åren framgångsrikt medverkat till att avslöja 
oegentligheter och brott som begåtts av egna medborgare. I egenskap av nationell 
finansinspektör och chef över enheten för finansiell information undertecknar jag runt 
150 anmälningar till allmänna åklagarmyndigheten varje år, framför allt angående 
organiserade kriminella ligor. Frågan om medborgarskap skall inte påverka bedömningen och 
utvärderingen av en gärning. 

Fullgörandet av skyldigheter 

8. Vad bör utmärka en sund finansförvaltningskultur inom den offentliga sektorn? 

Den allmänna kulturen för förvaltningen av offentliga medel avgörs av följande faktorer: 
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(a) Lagstiftningens öppenhet och begriplighet. 

(b) Goda principer för praxis. 

(c) Etisk kod för tjänstemän med ansvar för offentliga finanser. 

(d) Medvetenhet om detta bland tjänstemännen. 

Vad gäller externa bedömningar av kulturen kring förvaltningen av offentliga medel tror jag 
att man bör prioritera att allmänheten garanteras 

(a) ett agerande från tjänstemännen som överensstämmer med och grundläggs på 
lagstiftningen, 

(b) insyn i förvaltningen av offentliga medel, 

(c) en ekonomisk och effektiv användning av offentliga medel, 

(d) tillförlitlig finansiell rapportering. 
 
9. I sin senaste övervakningsrapport om anslutningsländerna angav kommissionen att 

de flesta länders förvaltningar var sena med att inrätta ett ordentligt 
finanskontrollsystem, inklusive förhandskontroll, oberoende intern och extern 
revision. Vilka åtgärder bör prioriteras i de berörda länderna? 

 
Förvaltning och intern revision bör definitivt prioriteras, och detta var också den synpunkt jag 
vidhöll under min tid som vice ordförande för den högsta kontrollmyndigheten. De interna 
kontrollrutinernas kvalitet är viktig, eftersom det går att göra sådana kontroller så tätt inpå de 
händelser som skall granskas som möjligt och inom kort tid (vilket också är viktigt när det 
handlar om efterhandskontroll). Detta innebär att ledningen kan reagera snabbt och minimera 
skadorna av oegentligheterna. Tillförlitlig internrevision har också ett positivt inflytande på 
externrevisionens kvalitet, eftersom mer tid kan ägnas åt de uppgifter som egentligen ingår i 
externrevisionen om inte rutiner som borde ha ingått i internrevisionen också måste genomgås.  
 
10. I enlighet med fördraget skall revisionsrätten biträda Europaparlamentet när detta 

utövar sina kontrollbefogenheter i fråga om genomförandet av budgeten. Hur skulle 
du vilja beskriva dina skyldigheter beträffande rapporteringen till 
Europaparlamentet, och särskilt dess budgetkontrollutskott? 

Min erfarenhet har lärt mig att om parlamentet och den högsta revisionsinstansen, som ett 
organ ansvarigt inför parlamentet, skall kunna utföra sina konstitutionella plikter korrekt, måste 
båda parter vara införstådda med dessa åtaganden. Kort sagt: Om parlamentet vill utföra sina 
kontrolluppgifter effektivt ligger det i dess eget intresse att det inte råder några tvivel om 
kontrollmyndighetens oberoende. Dessutom är eventuella försök från parlamentets eller dess 
utskotts sida att politiskt nedvärdera eller misskreditera resultatet av kontrollmyndighetens 
revisioner ett slöseri med allmänna medel. När jag utför mina skyldigheter gentemot 
Europaparlamentet skall jag därför sträva efter att behålla en lämplig balans mellan de båda 
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institutionerna. Det är också centralt för en effektiv revisionsprocess att det finns en 
jämbördig dialog mellan parlamentet och kontrollmyndigheten, särskilt när det gäller risken 
för oegentligheter och revisionsnormer. Jag anser att min främsta skyldighet gentemot 
parlamentet och revisionsrätten är att garantera en professionell revisionsprocess och 
maximalt tillförlitliga resultat av revisionen. 

11. Som du vet håller kommissionen på att förändra sitt redovisningssystem. Vilket 
mervärde kan en sådan förändring ge?  

Rådets budgetförordning från 1977 ändrades inte enbart på grund av de förändringar som 
ackumulerats över flera år till följd av en rad ändringar, utan också på grund av krisen inom 
kommissionen 1999, som härrörde från påståenden om nepotism och bedrägerier, mångtydiga 
principer för hur uppgifter delegerades till verkställande organ, ineffektiv internrevision och 
mörkläggning av negativa revisionsresultat. Budgetförordning nr 1605 är avsedd att både 
förenkla och konsolidera lagstiftningen och införa en rad lösningar för att öka kvaliteten på 
EU:s ekonomistyrning. Bland dessa ingår den grundläggande principen att 
budgetbestämmelserna i förordningen har företräde framför alla bestämmelser i annan 
lagstiftning som rör budgetgenomförandet. Andra nya principer som infördes var den om 
öppenhet, tillräcklig ekonomistyrning och obligatoriska utvärderingar; bland de viktiga 
lösningarna fanns bestämmelser för att öka enskilda tjänstemäns ansvar vid finansiella beslut. 

Man kan förvänta sig att den nya budgetförordningen kommer att leda till en rad positiva 
förändringar i utarbetandet och genomförandet av EU:s budget, inklusive en övergång från 
resursbaserad styrning av EU:s medel till en resultatinriktad styrning, förbättrad övervakning 
av hur EU:s medel betalas ut, ökat ansvar för beslutsfattare och ökad öppenhet i EU:s hela 
ekonomiska system. De lösningar som antagits bör också höja kvaliteten på revisionsrättens 
arbete, inte minst på grund av att förenklingarna och systematiseringen av budgetförordningen 
innebär att tydligare slutbedömningar och slutsatser kan göras. Slutligen bör dessa lösningar 
kunna bidra till att medlen utnyttjas mer ekonomiskt och effektivt och, generellt sett, till ett 
ökat förtroende från allmänheten för EU:s institutioner. 

12. Är du för inrättandet av en europeisk åklagarmyndighet? Vad bör utmärka denna 
myndighets förbindelser med andra organ inom samma områden, som OLAF? 

Jag anser att EU bör samordna sin verksamhet ytterligare inom många områden och inrätta de 
institutioner som krävs för detta. Därför anser jag att det skulle vara lämpligt att inrätta en 
europeisk åklagarmyndighet, under förutsättning att det ingår i en mer övergripande 
reformplan för EU:s institutioner, och inte bara handlar om enskildheter eller individuella 
ambitioner. Jag tycker det är särskilt svårt att tänka sig att två så lika institutioner som en 
europeisk åklagarmyndighet och OLAF existerar samtidigt. Inrättandet av en europeisk 
åklagarmyndighet borde därför åtföljas av en omorganisering av OLAF, där personal flyttas 
till den europeiska åklagarmyndigheten. Men, som vi säger i Polen, liten tuva stjälper ofta 
stort lass. Räckvidden för en europeisk åklagarmyndighets befogenheter avgör om det är klokt 
att utnämna en sådan person.  
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Övriga frågor 

13. Skulle du dra tillbaka din kandidatur om parlamentets avstyrkte din nominering till 
ledamot av revisionsrätten? 

Den viktigaste prioriteringen i dessa förhandlingar måste vara revisionsrättens 
myndighetsutövning, yrkeskompetens och oberoende. Om parlamentet inte är positivt inställt 
till min nominering på grund av att det skulle finnas legitima skäl till att min kandidatur utgör 
ett hot mot dessa värden skulle jag tveklöst dra tillbaka min kandidatur.  
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B. Meritförteckning 
 

Utbildning 1968-1973 Wrocławs tekniska universitet, civilingenjörsexamen. 
1977 Wrocławs tekniska universitet, fil.dr. 

Yrkeserfarenhet 
 

från 2001 – Finansministeriet, statssekreterare 

Nationell finansinspektör med ansvar för 

finansiell information, 

lokala myndigheters finanser, 

spel, 

garantier (till 20 januari 2003). 

- från 2000 – medlem av arbetsgruppen för en antikorruptionsstrategi i 
Polen vid Världsbankens kontor i Warszawa. 

- 1995-2001 Vice ordförande i högsta kontrollorganet (NIK), med 
ansvar för  
 ekonomi, 

 företagsomvandlingar, 

 offentlig förvaltning, 

 europeisk integration.  

- Samarbete med Europeiska revisionsrätten och SIGMA-programmet 
- NIK:s företrädare i INTOSAI:s arbetsgrupp för privatiseringskontroll, 

och INTOSAI:s ständiga utskott för elektronisk databehandling 
- 1993-1995 ledamot av det polska parlamentet, sejmen, ledamot av 

sejmens lagutskott; 
- Ledamot av polska regeringens delegation till Europarådets 

parlamentariska församling 

ÖVRIGA 
FÄRDIGHETER 

Engelska – avancerad – nivå B-2  

Tyska – grundläggande kunskaper 
Ryska – grundläggande kunskaper 
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Kompletterande upplysningar om yrkeserfarenhet 
 
1. Åren 1993-95 var jag ledamot av det polska parlamentet. Jag var då bland annat 
föredragande för förslaget till lagen om den högsta kontrollmyndigheten. Som en av ledarna 
för hela lagstiftningsprocessen fick jag djupa kunskaper om juridiska och organisatoriska 
aspekter av hur det högsta revisionsorganet fungerar i Polen och andra europeiska länder. Ett 
av syftena med ovannämnda lag var att få Polens system för extern revision att följa 
europeiska och ITOSAI:s standarder. 

2. Under min tid som ledamot av det polska parlamentet var jag ledamot av lagutskottet, 
vilket gav mig möjlighet att lära mig de utmärkande dragen i den polska omvandlingen, i 
synnerhet från lagstiftningssidan. 

3. Som ledamot av det polska parlamentet var jag den polska delegaten till Europarådets 
parlamentariska församling i Strasbourg. Jag arbetade i utskottet för handel och utveckling. 
Under valen (Makedonien 1994 och Vitryssland 1995) deltog jag i Europarådets 
observatörsgrupp. Att arbeta för Europarådet gav mig möjlighet att lära mig mer om de 
europeiska institutionerna, problemen i samband med EU-utvidgningen och de 
parlamentariska mekanismerna. 

4. Under åren 1995-2001 var jag vice ordförande i den högsta kontrollmyndigheten. Under 
mitt ordförandeskap bidrog jag till utvecklingen, exempelvis genom att jag behandlade 
genomförandet av nya revisionsmetoder (inklusive granskning av IT-investeringar för 
offentlig förvaltning) och utökat internationellt samarbete. Inom ramen för detta samarbete 
översåg jag utarbetandet och genomförandet av internationella parallellgranskningar. 

5. Bland mina arbetsuppgifter i det högsta kontrollorganet ingick exempelvis att organisera 
samarbete mellan denna myndighet och Europeiska revisionsrätten samt 
SIGMA-programmet, ett av de element som skapade förutsättningar för att få de högsta 
revisionsorganen att följa EU:s standarder. 

6. Samarbetet med revisionsrätten handlade om att organisera och övervaka den högsta 
kontrollmyndighetens deltagande i granskningar som revisionsrätten utförde i Polen, 
samordna revisionsplaner för den högsta kontrollmyndigheten och revisionsrätten, utbyta 
revisionsresultat och arrangera fortbildning vid revisionsrätten för den högsta 
kontrollmyndighetens personal. Denna verksamhet hjälpte mig framför allt att lära mig hur 
revisionsrätten arbetar, inklusive planering och metodologi, revisionsstandarder och 
förfaranden samt förhållandet mellan revisionsrätten och EU-institutionerna. 

7. Samarbetet med revisionsrätten skedde i form av regelbundna möten som revisionsrätten 
höll med de nationella revisionsorganen i kandidatländerna. Under ett av dessa möten, 1998 i 
Warszawa, inrättades en arbetsgrupp för att utarbeta juridiska och organisatoriska 
rekommendationer till kandidatländernas nationella revisionsorgan i samband med 
anslutningsprocessen. Jag ledde denna arbetsgrupp och det dokument som vår grupp 
utarbetade antogs vid nästa möte i Prag 1999. 
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B. Meritförteckning 
8. På mitt initiativ under 2000 bad den högsta kontrollmyndigheten SIGMA att genomföra 
sakkunnigbedömning av den statliga kontrollmyndigheten. Denna granskning genomfördes i 
oktober 2000-februari 2001 och utfördes av SIGMA och experter från den högsta 
kontrollmyndigheten (jag ledde den polska delegationen). I samband med den högsta 
kontrollmyndighetens vidare utveckling tog man i stor utsträckning hänsyn till granskningens 
rekommendationer. Genomförandet av dessa rekommendationer resulterade i att 
Europeiska kommissionen 2003 konstaterade att den högsta kontrollmyndigheten till fullo 
uppfyllde kraven på ett internationellt revisionsorgan. 
 
9. Under min tid som vice ordförande för den högsta kontrollmyndigheten deltog jag i 
INTOSAI:s verksamhet, framför allt i dess arbetsgrupp för granskning av privatiseringar, 
inom ramen för vilket jag utarbetade INTOSAI:s guide för granskning av privatiseringar. Jag 
omsatte senare dessa rekommendationer i praktisk handling i den statliga 
kontrollmyndigheten. Jag var även den statliga kontrollmyndighetens företrädare i 
INTOSAI:s ständiga utskott för IT-revision. Genom detta arbete fick jag möjlighet att lära 
mig om problem vid statlig revision utanför Europa. 

10. Under min tid som vice ordförande för den högsta kontrollmyndigheten övervakade jag 
dessutom utarbetandet av programmen och genomförandet av 296 revisioner inom 
budgetgenomförande, ekonomi, privatisering, europeisk integration och offentlig förvaltning.  

11. I oktober 2001 utnämndes jag av premiärministern till tjänsten som statsinspektör för 
finansinformation, som är chef för enheten för bekämpning av penningtvätt 
(Finansunderrättelsetjänsten). När jag innehade denna befattning var jag ansvarig för att 
harmonisera Polens lagstiftning med EU:s normer, förstärka enhetens personal och utrustning, 
stärka den statliga inspektörens roll i det statsskyddet och brottsbekämpningen. 
Statsinspektören för finansinformation skickar 150 ärenden om året till åklagarmyndigheten. I 
de flesta av fallen handlar det om organiserade brottssyndikat. Jag stärkte den finansiella 
underrättelseenheten till Egmontgruppen. Vid det senaste sammanträdet med Europarådets 
särskilda utskott (MONEYVAL) i december 2003 behandlades en rapport om Polen av 
experter från MONEYVAL och FATF. Slutsatserna var mycket positiva, till skillnad mot den 
utvärdering som genomfördes 1999. 

12. I finansministeriet var jag ansvarig (2001-2003) för garantier från den statliga 
finansförvaltningen, exempelvis beslut om bankkreditgarantier (Världsbanken) för 
varvsindustrin, de polska järnvägarna och andra enheter.  

13. Sedan 2001 kontrollerar jag finansministeriets avdelning för hasardspel och vadslagning, 
med rättsliga befogenheter från finansministern. Tack vare detta har jag möjlighet att skapa 
regler och samarbete mellan lämpliga organ, vilket underlättar kampen mot penningtvätt. 

14. Från och med 2001 är jag dessutom ansvarig för lokala myndigheters finanser och jag 
förfogar över delar av en budget på 5 000 000 000 euro. Under denna period genomförde jag 
en av de viktigaste reformerna beträffande offentliga finanser och decentralisering av offentlig 
makt, en ny lag om lokala myndighetsenheters inkomster 

15. Jag har tillgång till statligt sekretessbelagt materiel klassat som ”kvalificerat hemligt”, och 
en säkerhetsauktorisation från Europeiska unionen för material klassat som ”SECRET”. 
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Yrkeserfarenhet 
 
1. Beskriv dina viktigaste yrkeserfarenheter av offentliga finanser, ledande befattningar 
eller förvaltningsredovisning. 
 
Jag har viss erfarenhet av samtliga tre områden. Jag har emellertid mer erfarenhet av ledande 
befattningar och revision. 
 
När det gäller ledande befattningar har jag stor erfarenhet från min roll som direktör för 
institutet för samhällsvetenskap vid Ljubljanas universitet och som ordförande i Sloveniens 
nationella revisionsorgan. I dessa befattningar har jag varit tvungen att förvalta resurser och 
personal för att institutionerna skulle kunna bedriva sitt arbete. På senare tid rör min 
erfarenhet av ledande befattningar det nationella revisionsorganet. När jag utnämndes till 
ordförande fanns det inget nationellt revisionsorgan. Jag och mina kolleger var tvungna att 
skapa en helt ny institution från grunden. Det var en utmaning som inbegrep utformandet av 
en organisationsstruktur, inrättandet av interna rutiner för förvaltnings- och 
revisionsprocesser, planering för och erhållande av budgetmedel, rekrytering av personal, 
tilldelning av ansvarsområden för befattningar och uppgifter. 
 
När det gäller revision har jag erfarenhet från olika typer av revision under min tid som 
ordförande för det slovenska nationella revisionsorganet. Jag har exempelvis utvecklat och 
infört den modell som används för granskning av genomförandet av statsbudgeten. 
  
Genom att vara chef för ett nationellt revisionsorgan som måste utföra, och utför, olika typer 
av granskningar har jag naturligtvis även varit inblandad i utvecklandet av 
förvaltningsgranskning. Denna typ av revision kallas även resultatbaserad revision. Jag anser 
att det är särskilt viktigt men samtidigt svårt att genomföra detta på ett effektivt sätt. Under de 
senaste åren har jag försökt att utveckla en strategi för översyn av resultatbaserad 
budgetering, vilket nyligen har införts i Slovenien. 
 
2. Vilka är de tre viktigaste beslut som du bidragit till i ditt yrkesliv? 
 
När jag besvarar denna fråga begränsar jag mig till de senaste nio årens yrkesliv, dvs. till den 
period under vilken jag varit ordförande för Sloveniens nationella revisionsorgan. Jag 
betraktar följande tre beslut som de viktigaste besluten i mitt yrkesliv: 

• Beslutet om att förbättra kvaliteten på revisionsorganets revisionsarbete: Under de första 
åren som revisionsorganet existerade indikerade de revisionsrapporter som revisionsorganet 
framställde att standarden på revisionsarbetet inte var tillräckligt hög. För att ta itu med 
denna fråga fattade jag, och vissa kolleger, beslutet att ett antal åtgärder behövde vidtas för 
att förbättra kvaliteten på arbetet. Dessa åtgärder omfattade ett förslag till ny lag om 
revisionsorganet som klargjorde karaktären hos de granskningar som skulle utföras, de 
kvalifikationer som revisorerna var tvungna att ha eller inhämta och kvalitetsstandarder för 
revisionerna. Andra åtgärder som vi beslutade att vidta inkluderade definiering av 
revisionsbegreppet och vilka rutiner revisionsorganet skulle tillämpa, utvecklandet av en 
revisionshandbok och andra revisionsverktyg för att ge konkret form åt de begrepp och 
rutiner som borde tillämpas samt även att ha fortbildningskurser för revisorer. Dessutom 
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beslutade vi att införa en mekanism för kvalitetssäkring. 

• Beslutet att inrätta revision av offentliga sektorn som en yrkeskategori: Det fanns ingen 
yrkeskategori för en revisor av den offentliga sektorn i Slovenien. Det var viktigt att skapa 
denna yrkeskategori för att se till att det fanns revisorer med lämpliga kunskaper, samt 
även för att höja profilen för kontroll och revision av den offentliga sektorn. För detta 
ändamål skapades titlarna statsrevisor och auktoriserad statsrevisor i lagen om det 
nationella revisionsorganet och under de senaste åren har vi utvecklat en läroplan och 
kvalifikationssystem för dessa titlar. 

• Beslutet att utföra revision av alla regeringsministerier (direkta budgetanvändare): Det 
slovenska revisionsorganet haren juridisk skyldighet att lägga fram en rapport om 
granskningen av statsbudgeten. Eftersom det rör sig om en konsoliderad budgetrapport 
kan denna skyldighet tolkas som ett enda revisionsyttrande om hela budgeten. Vi 
beslutade emellertid att det var viktigt att förse parlamentet med information om de 
enskilda regeringsministerierna (direkta budgetanvändarna). Vårt revisionsorgan 
tillhandahåller nu därför information och ett yttrande om varje ministerium, samt ett 
yttrande om hela statsbudgetrapporten. På så sätt säkerställs att vårt parlament får 
information om enskilda ministerier. 

 
Oavhängighet 
 

3. I fördraget anges att revisionsrättens ledamöter skall fullgöra sina skyldigheter 
under ”full oavhängighet”. Hur skulle du tillämpa denna skyldighet i ditt 
framtida uppdrag? 

Oavhängighet är kanske det begrepp som oftast nämns vid diskussioner om granskning av den 
offentliga sektorn. Det behandlas mer i detalj i Limaförklaringen. Det utsågs till huvudämne 
vid EUROSAI:s kongress i Paris 1999. Det regleras i flera föreskrifter som fastställer 
nationella revisionsorgans status. Sammantaget är oavhängighet något som ofta tas upp i 
formella och informella diskussioner. Oavhängighet är emellertid inte ett mål sig. Med andra 
ord är det inte slutmålet utan ett instrument för att nå målet, dvs. det är en förutsättning för 
rättvisa: revisorer måste vara oavhängiga för att kunna göra rättvisa bedömningar. Detta för 
oss till begreppet opartiskhet: en rättvis bedömning är resultatet av en opartisk 
bedömningsprocess. Enligt Rawls1 kan sociala aktörer endast vara opartiska om de döljs 
bakom en ”slöja av okunskap”, dvs. om de inte får information om deras sociala ställning och 
preferenser. Denna ”slöja av okunskap” har självklart inget att göra med verkliga situationer, 
det är endast en teoretisk konstruktion som införts för att definiera opartiska sociala aktörer. 
Allt som finns i en verklig situation är mer eller mindre tillfredsställande försök att närma sig 
en ”slöja av okunskap”2. I revisionsprocessen sker detta genom revisorns oavhängighet. 
 
Som ledamot av Europeiska revisionsrätten skulle jag i huvudsak uppfylla kravet på 
oavhängighet genom att undvika (genom att inte försätta mig i) situationer som skulle kunna 
äventyra min oavhängighet. Låt mig försäkra er om att det inte finns något i min bakgrund 
som skulle kunna förhindra min oavhängighet. 

                                                 
1 Rawls, J. (1971): A theory of justice, Harvard University Press, Cambridge. 
2 Ett välkänt empiriskt försök att uppnå en “slöja av okunskap”, och därmed en försök att uppnå 
förutsättningarna för opartiskhet, är den anonymitetesregel som används exempelvis av redaktörer för 
vetenskapliga tidskrifter (artikelförfattaren avslöjas inte för den som recenserar artikeln i fråga och vice versa). 
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För att respekteras som en opartisk revisor räcker det dessutom inte att en ledamot av 
revisionsrätten är oavhängig. En ledamot av Europeiska revisionsrätten måste dessutom 
betraktas som oavhängig. Sammantaget är bilden av oavhängighet lika viktig som själva 
oavhängigheten. Som ledamot av revisionsrätten skulle jag därför tillämpa principen om 
öppenhet och insyn i mitt beslutsfattande. Jag anser att om man är öppen och dokumenterar de 
beslut som fattas finns det tillräckligt med material för att andra skall kunna bedöma om 
besluten har fattats på ett rationellt och opartiskt sätt. 
 
4. Har du beviljats ansvarsfrihet för de förvaltningsuppdrag du tidigare utförde, om ett 

sådant förfarande existerar? 
 
Det existerade inte något ansvarsfrihetsförfarande. 
 
5. Har du affärs- eller finansintressen eller andra åtaganden som skulle kunna innebära 

en intressekonflikt med dina framtida skyldigheter? Är du villig att uppge alla dina 
ekonomiska intressen och andra åtaganden till rättens ordförande och offentliggöra 
dem? Är du för närvarande inblandad i någon rättsprocess, och kan du i så fall ange 
närmare detaljer? 

 
I linje med mitt stöd av principen om öppenhet och insyn anser jag att denna typ av 
deklarationer är mycket viktiga. Jag har emellertid inga affärs- eller finansintressen eller andra 
åtaganden som kan innebära en intressekonflikt med mina framtida skyldigheter. Jag kommer 
med nöje att deklarera mina finansiella intressen och andra åtaganden till revisionsrättens 
ordförande och offentliggöra dem. Jag är inte inblandad i någon rättsprocess. 
 
6. Är du beredd att avsäga dig ett valt ämbete eller förtroendeuppdrag i ett politiskt 

parti om du utnämns till ledamot av revisionsrätten? 
 
Jag har inga aktiva förtroendeuppdrag i något politiskt parti och jag innehar inga valda 
ämbeten 
 
7.  Hur skulle du behandla grova oegentligheter eller till och med 

bedrägerier/korruption som rör aktörer från din egen medlemsstat? 
 
Jag skulle behandla det på samma sätt som ett ärende med grova oegentligheter eller 
bedrägeri från ett annat land. Jag skulle försöka se till att ärendet utreddes och rapporterades 
på ett professionellt sätt i linje med Europeiska revisionsrättens roll och regler. Vid denna typ 
av ärenden är det viktigt att samarbeta med OLAF. Det är värt att påpeka att en ledamot av 
Europeiska revisionsrätten har som uppgift och är skyldig att försvara EU:s finansiella 
intressen och inte nationella intressen. 
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Fullgörandet av skyldigheter 
 
8. Vad bör utmärka en sund finansförvaltningskultur inom den offentliga sektorn? 
 
En sund finansförvaltningskultur inom offentlig sektor handlar om en typ av finansförvaltning 
som ser till att allmänna medel används på ett regelbundet, ekonomiskt effektivt och 
ändamålsenligt sätt. För att uttrycka det kortfattat så säkerställs regelbundenhet och valuta för 
pengarna. En sund finansförvaltning inom offentlig sektor bör därför utmärkas av  

• att principen om offentligt ansvar är fullt genomförd, 

• att SMART-målen1 – operationalisering av uppgifterna för den offentliga tjänsten i fråga –
uppfylls där det går, 

• att arbetet i de enskilda enheterna planeras så att målen nås, 

• att uppgifter och ansvar för att nå målen är tydligt definierade och det finns en effektiv 
förvaltning av personalresurserna, 

• att interna kontroller är på plats och är operationella (ledningen försöker inte köra över 
interna kontroller). 

• att upphandling genomförs med hjälp av anbudsförfaranden (som inte är tomma ritualer 
som bara genomförs för att uppfylla de lagstadgade kraven), 

• att det finns informationssystem för sund förvaltning, inklusive en heltäckande 
kontoredovisning, som ger information som är korrekt, tillförlitlig, komplett och i tid om 
de resurser som tilldelats den offentliga tjänsten i fråga, 

• att adekvata rapportsystem tillämpas, 

• att det finns en utvärdering av verksamheten (som visar huruvida målen nåtts, huruvida 
kostnaderna var tillräckligt låga eller prestationerna tillräckligt höga), och 

• att användningen av dessa medel granskas och rapporteras till parlamentet i tid. 
 
Dessutom blir en sund finansförvaltning inom offentlig sektor en stödjande miljö, dvs. 
lämpliga förordningar och ett sunt system för att utarbeta budgeten. 
 
9. I sin senaste övervakningsrapport om anslutningsländerna angav kommissionen att 

de flesta länders förvaltningar var sena med att inrätta ett ordentligt 
finanskontrollsystem, inklusive förhandskontroll, oberoende intern och extern 
revision. Vilka åtgärder bör prioriteras i de berörda länderna? 

 
Jag anser att det finns ett antal prioriteringar för dessa länder. Jag anser att det som bör 
prioriteras mest är förbättringar av systemen för intern finans- och förvaltningskontroll. Dessa 
interna kontroller bör regelbundet ses över och förbättras på lämpligt sätt  

                                                 
1 Förkortningen SMART står för Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Timely (dvs. att målen skall 
vara specifika, mätbara, kunna förverkligas, relevanta och kunna uppfyllas i tid). 
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eftersom de är grundläggande för en effektiv användning av allmänna medel. Sammantaget 
bör dessa kontroller prioriteras. Extern revision i Slovenien visar exempelvis att de interna 
kontrollerna i allmänhet är svaga. Mekanismerna för att förbättra kontrollerna varierar 
emellertid. I vissa länder måste man införa ny finanslagstiftning, medan det i andra länder är 
utformningen av processer och ansvarsfunktioner som måste utformas på ett nytt sätt. Intern 
revision bör också användas för att förbättra de interna kontrollerna. 
 
10. I enlighet med fördraget skall revisionsrätten biträda Europaparlamentet när detta 

utövar sina kontrollbefogenheter i fråga om genomförandet av budgeten. Hur skulle 
du vilja beskriva dina skyldigheter beträffande rapporteringen till 
Europaparlamentet, och särskilt dess budgetkontrollutskott? 

 
Enligt fördraget skall revisionsrätten förelägga Europaparlamentet och rådet en årsrapport och 
en förklaring om räkenskapernas tillförlitlighet. Dessutom får andra särskilda rapporter och 
yttranden läggas fram. En ledamot av revisionsrätten har i detta sammanhang till huvuduppgift 
att se till att iakttagelserna i rapporten är korrekta och förenliga med internationell 
redovisningsstandard (INTOSAI, IFAC). Revisionsrättens rapport bör dessutom omfatta tydliga 
rekommendationer om hur de identifierade problemen bör hanteras. En konstruktiv ”dialog” 
mellan Europaparlamentet och revisionsrätten om förväntningar och resultat kan på ett 
betydande sätt bidra till effektiv kontroll av genomförandet av EU:s budget. Detta förutsätter att 
revisionsrätten förelägger parlamentet sitt årliga arbetsprogram och, när detta program 
utarbetas, vederbörligen beaktar parlamentets synpunkter utan att för den skull försumma sin 
egen riskanalys och långsiktiga revisionsprogram. När iakttagelserna från granskningen läggs 
fram bör revisionsrättsledamoten dessutom inte begränsa sin redogörelse till en skriftlig sådan, 
utan han eller hon bör vara närvarande och diskutera denna med företrädare för parlamentet, 
antingen vid sammanträden med budgetkontrollutskottet eller i fackutskotten. 
 
11. Som du vet håller kommissionen på att förändra sitt redovisningssystem. Vilket 

mervärde kan en sådan förändring ge? 
 
Efter vad jag har förstått infördes det i den nya budgetförordningen (som trädde i kraft den 
1 januari 2003) bland annat bestämmelser övergången från en kassabaserad redovisning till 
en bokföringsmässig redovisning. Mervärdet med en bokföringsmässig redovisning kommer 
att utgöras av att den förser kommissionen med mer användbar information om externa 
användare. Den kommer att bokföra hela kostnaden för verksamheten i stället för endast den 
kontantdel som betalats ut och mottagits (heltäckande kostnadsredovisning). Dessutom 
kommer den att bokföra användningen av tillgångarna samt de belopp som spenderats. 
Kommissionen kommer därför att, när som helst, kunna få en tydlig bild av sina tillgångar och 
skulder1. På så sätt kommer kommissionen lättare att kunna skydda och förvalta sina 
tillgångar och skulder och tillhandahålla en verklig balansräkning2. Med dessa upplysningar 
kommer kontoanvändarna lättare att kunna avgöra om de får valuta för pengarna.  

                                                 
1 Skulder i balansräkningen på omkring 50 miljoner euro och åtaganden utanför balansräkningen på omkring 
300 miljoner euro. 
2 Redan nu tillhandahåller kommissionen ett slags balansräkning, den baseras emellertid inte direkt på 
redovisningssystemet. 
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12. Är du för inrättandet av en europeisk åklagarmyndighet? Vad bör utmärka denna 

myndighets förbindelser med andra organ inom samma områden, som OLAF? 
 

Enligt min mening borde åklagarmyndigheten vara en av EU:s institutioner. Det är inte 
särskilt vågat att påstå att inrättandet av en europeisk åklagarmyndighet, dvs. inrättandet av en 
institution som väcker (straffrättsliga) åtal mot missbruk av allmänna medel på ett konsekvent 
sätt inom hela EU, skulle gagna skyddet av EU:s finansiella intressen. Jag betraktar 
naturligtvis åklagarmyndigheten och de andra kontrollorganen som separata enheter. 
Kontrollorganen, exempelvis OLAF, har sin (särskilda) roll och funktion och bör inte 
duplicera eller äventyra åklagarmyndighetens roll. Åklagarmyndigheten bör emellertid kunna 
använda sig av de övriga kontrollorganens arbete när den genomför utredningar om missbruk 
av allmänna medel. 
 
OLAF utreder misstänkta fall av bedrägerier och ett stort antal ärenden som 
åklagarmyndigheten måste följa upp kommer att komma från OLAF. OLAF skulle också 
kunna utreda misstänkta fall av bedrägerier på åklagarmyndighetens begäran. OLAF bör ha 
kvar sitt oberoende men samtidigt ha ett nära samarbete och utbyta information med 
åklagarmyndigheten.  
 
Övriga frågor 
 
13. Skulle du dra tillbaka din kandidatur om parlamentets avstyrkte din nominering till 

ledamot av revisionsrätten? 
 
Om parlamentet skulle avstyrka min nominering till ledamot av revisionsrätten skulle jag utan 
tvekan ompröva min kandidatur. En kombination av betydelsefulla principer, som presenteras 
nedan, kommer att styra mitt beslut om huruvida jag drar tillbaka min kandidatur. De fyra 
principerna är: 

• Formalitetsprincipen (Nomineringsförfarandet definieras tydligt i EG-fördraget. Det 
måste respekteras av samtliga berörda parter.) 

• Rationalitetsprincipen (Om parlamentet avstyrker min nominering skulle mina chanser att 
utnämnas av rådet minska, i verkligheten vara så gott som obefintliga.) 

• Funktionalitetsprincipen (Om parlamentet avstyrker min nominering skulle detta kunna 
vara ett uttryck för bristande förtroende eller att jag ses som en kandidat som man inte kan 
lita på. Som jag nämnt ovan skall revisionsrätten biträda parlamentet i dess kontroll av 
genomförandet av EU:s budget. Följaktligen kommer bristande förtroende att skapa 
problem i de dagliga förbindelserna mellan parlamentet och revisionsrätten och det kan 
därför bli svårt att fullgöra mina framtida skyldigheter.) 

• Rättviseprincipen (Parlamentet yttrar sig om var och en av de tio kandidaterna. Om en 
jämförande utvärdering av motiveringarna till stöd för respektive yttrande skulle visa att 
jag behandlats rättvist, skulle en avstyrkan från parlamentet utan tvekan få mig att dra 
tillbaka min kandidatur). 



PE 338.209 74/84 DV\523945SV.doc 
  Extern översättning  

SV 

 
SLOVENIEN – Vojko Anton Antončič 

B. Meritförteckning 
 
 
Jag föddes den 14 oktober 1946 i Temnica i regionen Kras i Slovenien. Jag gick i gymnasiet i 
Postojna och tog universitetsexamen (fil. kand.) Från samhällsvetenskapliga fakulteten vid 
Ljubljanas universitet. Jag tog sedan en doktorsexamen (fil. dr) vid Zagrebs universitet. 
 
Efter min examen arbetade jag på olika forskningsinstitut. I mitten av 1979 blev jag forskare 
vid institutet för sociologi vid Ljubljanas universitet och 1982 utnämndes jag till institutets 
direktör. Jag var chef för institutet för sociologi fram till 1991. År 1991, efter skapandet av ett 
nytt institut genom en sammanslagning av institutet för sociologi och ett annat institut, blev 
jag direktör för det nyinrättade institutet för samhällsvetenskap vid Ljubljanas universitet. 
Detta institut är ett tvärvetenskapligt institut med flera forskningsavdelningar som utför såväl 
grundforskning och tillämpad forskning på det samhällsvetenskapliga området. Förutom att 
jag var chef för institutet forskade jag, föreläste och var redaktör för en vetenskaplig tidskrift 
(Družboslovne razprave). Jag var chef för institutet för samhällsvetenskap fram till dess att 
jag tillträdde min tjänst på Sloveniens revisionsorgan.  
 
I början av 1995 blev jag ordförande för Sloveniens revisionsorgan. Detta var inte en vanlig 
arbetsutnämning eftersom revisionsorganet ännu inte hade inrättats. Och det inrättades inte 
genom att konvertera en redan befintlig funktionsmässigt motsvarande institution till ett nytt 
centralt revisionsorgan, som skedde i vissa andra post-socialistiska länder. Vi inrättade en helt 
ny institution från grunden. Om man använder sig av IT-språk skulle man kunna säga att det 
var nödvändigt att skapa såväl maskinvara och programvara för institutionen. 
Revisionsorganets programvara består i revisionsdoktrinen, revisionsmetoder och tekniker, 
revisionshjälpmedel, (riktlinjer och en handbok), system för förfaranden, och en 
begreppsapparat för revision som är inbyggd i systemen för förfaranden. 
 
Jag anser att min karriär har karaktäriserats av tre typer av strävanden: 

• utformning och tillämpning av metodologi, 

• förvaltning av professionella institutioner, 

• utvecklandet av internationellt samarbete och partnerskap. 
 
Utformning och tillämpning av metodologi 
 
Under min tid som forskare publicerade jag, förutom de artiklar i vilka jag presenterade mina 
forskningsresultat, även flera artiklar om matematiska statistiska metoder som tillämpas vid 
samhällsvetenskaplig forskning. Jag gav dessutom föreläsningar i min egenskap av biträdande 
professor i metodologi inom samhällsvetenskaplig forskning. 
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Revisionsmetoderna är en förenklad version av de vetenskapliga forskningsmetoderna. Med 
andra ord är den underliggande metodologiska paradigmen för revision samma som den 
metodologiska paradigmen för forskning. Under min tid som ordförande för Sloveniens 
central revisionsorganet ändrade jag således så att säga endast området för och sättet jag 
tillämpar min metodologi. Vid min tid på revisionsorganet skapade jag exempelvis en modell 
för granskning av statsbudgeten i Slovenien och har genomfört denna ned hjälp av en 
revisionsprocess och revisionshjälpmedel. Modellen illustreras i den bifogande artikeln ”The 
audit of the execution of the State budget – How we do it in Slovenia”. Jag utarbetade, och 
lade fram , denna artikel för EUROSAI:s kongress i Moskva 2002. 
 
Dessutom var jag mycket intresserad av att utveckla revisionsorganet på ett sådant sätt att 
revisorer skulle få färdigheter inom alla typer av revision, inklusive de mest krävande vilket är 
resultatbaserad revision (sund finansförvaltning) När det gäller resultatbaserad revision kan vi 
hävda att följande är sant: ju mer likt den är tillämpad samhällsvetenskaplig forskning desto 
bättre. Detta innebär att resultatbaserad revision kräver metodologiska kunskaper. Det är 
onödigt att påpeka att vi inte kan kräva att alla revisorer skall kunna vara kvalificerade att 
utföra resultatbaserad revision. Därför försökte jag införa ett visst mått av specialisering. När 
det gäller detta försök hade jag endast begränsad framgång. Under de senaste åren har jag 
försökt att utveckla en strategi för översyn av en resultatbaserad budget, vilket nyligen införts 
i Slovenien. 
 
Förvaltning av professionella institutioner 
 
Jag har varit ansvarig för förvaltningen av professionella institutioner i över 20 år. De 
institutioner som jag lett har befunnit sig i olika utvecklingsstadier och medfört olika 
utmaningar. Jag behöver inte tala om att det är skillnad på att leda en institution där 
kärngruppen av anställda utgörs av universitetsprofessorer eller forskare med doktorsexamen 
och att leda en nyinrättad institution samtidigt som tillhörande yrkeskategorier måste skapas. 
De år jag var chef för Sloveniens revisionsorgan kan i hög grad karaktäriseras som en tid för 
att bygga fundamenten till en central revisionsmyndighet med alla de utmaningar detta för 
med sig. Jag utarbetade bland annat förslaget till den lag om revisionsrätten som trädde i kraft 
2001. 
 
Utvecklandet av internationellt samarbete och partnerskap 
 
Jag var också mycket mån om att främja utvecklandet av internationellt samarbete på 
yrkesnivå. Jag var inblandad i internationellt samarbete i mitt forskningsarbete, i mina 
förläsningar och när jag var chef för Sloveniens centrala revisionsorgan. 
 
En stor del av mitt forskningsarbete ägnades åt internationella projekt. Jag gav dessutom 
föreläsningar för doktorandstudenter som genomfördes av Ljubljanas universitet tillsammans 
med andra europeiska universitet inom ramen för TEMPUS-programmet, som 
Europeiska unionen var med och finansierade. 
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Revisionsmyndighetens utveckling stöddes dessutom av kunskapsöverföringen från det 
internationella revisorssamfundet. För detta ändamål fick jag revisionsorganet att delta i flera 
projekt och andra tillfälliga former av bilateralt och multilateralt samarbete. Det var 
framförallt två internationella (s.k. twinning) projekt som var av betydelse. Det första utfördes 
tillsammans med en partner. Förenade kungarikets nationella revisionsorgan. Det andra 
utfördes tillsammans med flera partner – Förenade kungarikets nationella revisionsorgan den, 
spanska Tribunal de Cuentas, den brittiska revisionskommissionen och det danska nationella 
revisionsorganet. 
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Yrkeserfarenhet 

1.  Beskriv dina viktigaste yrkeserfarenheter av offentliga finanser, ledande 
befattningar eller förvaltningsredovisning. 

a) Slovakiens utbildningsministeriums centrum för internationella förbindelser, 
4 Levická, 821 08 Bratislava. Centrumets direktör (lagstadgat organ) under åren 
1999-2000 (chef för 84 personer), ansvarig för planering, administration, budgetförvaltning 
och interngranskning av det slovakiska utbildningsministeriets internationella förbindelser. 

b) Institutet för språk och akademiska förberedelser för utländska studenter, 
Comenius-universitetet i Bratislava , 4 Šoltésovej, 811 08 Bratislava. Generaldirektör för 
institutet (lagstadgat organ) åren 1991-1997 ( chef för186 anställda), ansvarig för 
organisationens ledning (administration, budget, undervisningsrutiner, rekrytering av 
utländska studenter, internrevision m.m.)  

c) Slovakiens högsta revisionsorgan – 2 Priemyselná, 824 73 Bratislava, 1997-1999 och 
2001 och framåt. Direktör för avdelningen för europeiskt samarbete och internationella 
förbindelser (chef för 4 personer). Ansvarig för förvaltning av internationella bilaterala 
förbindelser och multilateral verksamhet med internationella organisationer – INTOSAI, 
EUROSAI, revisionsrätten. Medlem av regeringskanslites arbetsgruppen för 
EU-integration Sektorssamordnare för gemenskapens regelverk. Samordnare av rutinerna 
för sakkunnigbedömning inom Slovakiens högsta revisionsorgan. ”Förbindelseofficer” för 
sammanträden med de nationella revisionsorganen i Central- och Östeuropa, Cypern, 
Malta, Turkiet och Europeiska revisionsrätten. 

 
2. Vad är de tre viktigaste beslut som du bidragit till i ditt yrkesliv? 

 
a) Författare till Phare-projekt SR 9813 0101 003 – ”Kampen mot korruption och organiserad 

brottslighet” (1 032 000 euro), som genomfördes 1998--2001 under Slovakiens högsta 
revisionsorgan – fortbildning för 1 200 slovakiska revisorer. 

b) Samordnare av rutinerna för sakkunnigbedömning inom Slovakiens högsta revisionsorgan 
(deltog i genomförandeprocessen av dess rekommendationer till interna regler för 
Slovakiens högsta revisionsorgan), medförfattare till Slovakiens högsta revisionsorgans 
strategiplan för 2003-2005. 

c) Utarbetandet av den nya strategin (organisationsstruktur, ledningssystem, strategisk 
utvecklingsplan, stadgar, interna regler och pedagogiska metoder och moderna 
undervisningsinrättningar) för institutet för språk och akademiska förberedelser för 
utländska studenter vid Comenius-universitetet i Bratislava. 

Oavhängighet 

3. I fördraget anges att revisionsrättens ledamöter skall fullgöra sina skyldigheter 
under ”full oavhängighet”. Hur skulle du tillämpa denna skyldighet i ditt framtida 
uppdrag? 
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I enlighet med artikel 247.4 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (senast 
ändrad genom Nicefördraget) skall jag fullgöra mina skyldigheter i gemenskapens allmänna 
intresse, respektera ”kodex för god förvaltningssed för Europeiska revisionsrättens anställda” 
och ”revisionsrättens riktlinjer och normer för revision”, vara fullständigt oavhängig från alla 
politisk verksamhet, regeringsverksamhet, handelsverksamhet, entreprenörverksamhet och 
eller annat inflytande. 
 
Jag kommer inte att acceptera uppdrag i ett annan offentligt organ, inte ingå några 
anställningskontrakt (eller liknade arbetsrättsliga förbindelser) med ett entreprenörsorgan eller 
söka medlemskap i en juridisk persons styrelse eller kontrollorgan, eller ägna mig åt annan 
ekonomisk verksamhet eller lönande verksamhet, eller handlingar som inte är förenliga med 
mitt uppdrag. 
 
4. Har du beviljats ansvarsfrihet för de förvaltningsuppdrag du tidigare utförde, om 

ett sådant förfarande existerar? 

Nej, något sådant förfarande tillämpades inte 

5. Har du affärs- eller finansintressen eller andra åtaganden som skulle kunna 
innebära en intressekonflikt med dina framtida skyldigheter? Är du villig att uppge 
alla dina ekonomiska intressen och andra åtaganden till rättens ordförande och 
offentliggöra dem? Är du för närvarande inblandad i någon rättsprocess, och kan 
du i så fall ange närmare detaljer? 

Nej jag har inga affärs- eller finansintressen eller andra åtaganden som skulle kunna innebära 
en intressekonflikt med mina framtida skyldigheter. Jag är beredd att uppge alla mina 
finansiella intressen och andra åtaganden till revisionsrättens ordförande och offentliggöra 
dem. Jag är inte inblandad i någon rättsprocess. 

6. Är du beredd att avsäga dig ett valt ämbete eller förtroendeuppdrag i ett politiskt 
parti om du utnämns till ledamot av revisionsrätten? 

Ja. 
 
7.  Hur skulle du behandla grova oegentligheter eller till och med 

bedrägerier/korruption som rör aktörer från din egen medlemsstat? 

Efter att ha konstaterat ett fall av större oegentligheter, bedrägerier eller korruption kommer 
jag att behandla ärendet den rättsliga vägen och i enlighet med gällande lagstiftning (oavsett 
om de inblandade aktörerna kommer från min ursprungsmedlemstat eller ej). 

I enlighet med de förfaranden som fastställts av Europeiska revisionsrätten (artiklarna 
14.1-14.4 i revisionsrättens riktlinjer och normer för revision) underrättar jag omgående 
Europeiska byrån för bedrägeribekämpnig – OLAF – om sådana ärenden. 

Fullgörandet av skyldigheter 
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8. Vad bör utmärka en sund finansförvaltningskultur inom den offentliga sektorn? 
En sund finansförvaltningkultur inom den offentliga sektorn bör framför allt utmärkas av  

- gott styre av organisationen (med tydligt angivna strategiplaner, detaljerade årliga 
arbetsplaner, status, interna regler och föreskrifter, tydligt definierad ledning, 
fördelning av uppgifter), 
- redovisning som präglas av öppenhet och insyn, 
- bra intern revision och interna kontrollsystem (regelbunden övervakning av de 
underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, utvärdering av uppgifter, 
Försäkran om att de relevanta transaktionerna har skett, slutförts, godkänts, betalats 
(eller mottagits) och sparats på ett korrekt sätt beträffande ekonomi, effektivitet och 
ändamålsenlighet). 

 
Sund finansförvaltning måste se till att offentliga konton präglas av öppenhet och insyn och 
att de är tillförlitliga samt att operationerna är lagliga och att förvaltningen har uppnåtts på ett 
ekonomiskt och effektivt sätt. 
 
9. I sin senaste övervakningsrapport om anslutningsländerna angav kommissionen att 

de flesta länders förvaltningar var sena med att inrätta ett ordentligt 
finanskontrollsystem, inklusive förhandskontroll, oberoende intern och extern 
revision. Vilka åtgärder bör prioriteras i de berörda länderna? 

 
Europeiska kommissionens heltäckande övarvakningsrapporter om beredskapen för 
EU-medlemskap i Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Slovenien och 
Slovakien (SEK(2003) 1200-1209)) kritiserar vissa brister i det offentliga interna 
finanssystemet, kampen mot bedrägerier, korruption och penningtvätt, det integrerade 
administrations- och kontrollsystemet (IACS), kontroll av utgifter för strukturåtgärder och 
skyddandet av EU:s finansiella intressen på finanskontrollområdet. 
 
Följande åtgärder bör (om nödvändigt) prioriteras: 

• Påskynda antagandet av nödvändiga åtgärder i nationell lagstiftning (i huvudsak 
budgetlagstiftning).  
• Förstärka fortbildning för utbetalningskontorens personal. 
• Utse en central kontaktpunkt för EU:s finansiella intressen och via denna 
kontaktpunkt inleda samarbete med OLAF. 
• Upprätta effektivt samarbete mellan samordningstjänsten för bedrägeribekämpnings 
och andra relevanta nationella institutioner. 
• Inrätta enheter för internrevision och kontroll i alla budgetutbetalningscentrum (där 
det saknas) och stärka den offentliga förhandsfinanskontrollfunktionen. 
• Utarbeta nödvändiga handböcker och riktlinjer och fortsätta den särskilda 
fortbildningsprocessen för internrevisorer så att bästa möjliga yrkespraxis garanteras. 



PE 338.209 80/84 DV\523945SV.doc 
  Extern översättning  

SV 

 
10. SLOVAKIEN – Július Molnár 

A. Svar på frågeformulär 
• För extern revision rekommenderas en förstärkning av den allmänna operationella 
förmågan vid det högsta revisionsorganet för skydd för EU:s finansiella intressen, EU:s 
föraranslutningsstöd och framtida strukturåtgärdsutgifter (stöd till ett organ som avlutar 
konton), kampen mot korruption och bedrägerier. Det är viktigt att harmonisera 
revisionsmetoderna med IFAC och INTOSAI-standarderna och att utarbeta separata 
handböcker för extern revision på olika områden.  

10. I enlighet med fördraget skall revisionsrätten biträda Europaparlamentet när detta 
utövar sina kontrollbefogenheter i fråga om genomförandet av budgeten. Hur skulle 
du vilja beskriva dina skyldigheter beträffande rapporteringen till 
Europaparlamentet, och särskilt dess budgetkontrollutskott? 

Revisionsrättens huvuduppgift är att genomföra externa, oberoende granskningar av 
gemenskapens räkenskaper (som inte är av en juridisk karaktär eftersom revisionsrätten inte 
kan utdöma några påföljder). Mina skyldigheter när det gäller rapporteringen till 
Europaparlamentet och dess budgetkontrollutskott kommer att inriktas på aktivt deltagande i 
utarbetandet och framläggandet av 

• revisionsrättens årsrapport om inkomster och utgifter i den allmänna budgeten och, 
Europeiska utvecklingsfonden (EUF), och Europeiska kol- och stålgemenskapen, 
EKSG), som till största delen består av rättens iakttagelser om sund finansförvaltning, 

• förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas 
laglighet och korrekthet som består av såväl inkomster från beskattningsbara personer 
som betalningar till slutanvändare, 

• särskilda rapporter med iakttagelser från kontroller som vanligtvis utförs under flera år 
och rör specifika förvaltningsområden., 
Som ledamot av revisionsrätten kommer mitt övriga ansvar– i enlighet med artikel 12 i 
revisionsrättens arbetsordning – bestå av 

• placering i en revisionsgrupp, på förslag av ordföranden, ansvarig inför 
revisionsgruppen och inför revisionsrätten för de uppdrag som anförtrotts mig, 

• tillse att man får en jämn fördelning av den totala arbetsmängden, när rätten antar 
beslut, rapporter och vid hänskjutning av ärenden till rätten, 

• vid misstankar om att bedrägeri eller oegentligheter har ägt rum, så snabbt som möjligt 
vidarebefordra den mottagna informationen till OLAF, så att lämpliga åtgärder kan 
vidtas. 

 
11. Som du vet håller kommissionen på att förändra sitt redovisningssystem. Vilket 

mervärde kan en sådan förändring ge? 

Förändringen innebär att nya redovisningssystemet helt kommer att använda sig av den 
bokföringsmässiga redovisningsprincipen, vilket kommer att underlätta uppspårandet av 
gömda skulder och åtaganden och stegvis röja upp i det gamla systemet. Införandet kommer i 
praktiken leda till mer insyn i de finansiella flödena. 
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12. Är du för inrättandet av en europeisk åklagarmyndighet? Vad bör utmärka denna 

myndighets förbindelser med andra organ inom samma områden, som OLAF? 
 
Inrättandet av en europeisk åklagarmyndighet, med utredningsbefogenheter inom 
gemenskapens institutioner och organ, är nödvändigt för det straffrättsliga skyddet av 
gemenskapens finansiella intressen och skulle på ett avsevärt sätt bidra till den straffrättsliga 
kampen mot bedrägerier 
 
Den europeiska åklagarmyndigheten skulle verka i medlemsstaterna i form av biträdande 
europeiska allmänna åklagare med europeiska uppgifter. Genom en central kontaktpunkt för 
alla ärenden skulle den europeiska åklagarmyndigheten på så sätt få tillgång ett brett utbud av 
nationella utredningsåtgärder och skulle ha möjlighet att använda sig av nationella eller 
regionala åklagarmyndigheter, exempelvis poliser med utredningsbefogenheter, utan att 
nödvändigtvis behöva inrätta en separat europeisk straffrättslagstiftning. 
 
Efter att ha avslutat en utredning skulle den europeiska allmänna åklagaren väcka åtal i en 
behörig brottmålsdomstol i en medlemsstat.  
 
Det kommer att bli nödvändigt med ömsesidigt samarbete i straffrättsliga frågor på 
Europeiska unionens territorium med medlemsstater, myndigheter som Eurojust (europeiskt 
åklagarsamarbete), Europol (den europeiska polisstyrkan – som förhindrar och bekämpar 
organiserad brottslighet) och OLAF. Skyldigheten att översända rön och information till den 
europeiska allmänna åklagarmyndigheten måste specificeras i gällande lagstiftning och status. 
 
13. Skulle du dra tillbaka din kandidatur om parlamentets avstyrkte din nominering till 

ledamot av revisionsrätten? 
 
Jag ser inget skäl till en sådan lösning. 
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E U R O P E I S K T   
F O R M A T  F Ö R  
M E R I T F Ö R T E C K N I N G  
 

 
 
YRKESERFARENHET 
  
2001-    
  
 

 SLOVAKIENS HÖGSTA REVISIONSORGAN 
2 Priemyselná, 824 73 Bratislava  

• Typ av företag eller sektor  21 Revision, 41 Förbindelser med EU-institutioner, 23 Uppbyggnad av institutionell 
förmåga,  

• Yrke eller befattning  Direktör för avdelningen för europeiskt samarbete och internationella relationer 
(chef för 4 personer) 

• Huvudsaklig verksamhet och 
ansvarsområden 

 • Samarbete med internationella organisationer - INTOSAI, 
EUROSAI, revisionsrätten, ...  

• Ansvarig för EU-integration (medlem av arbetsgrupp vid 
regeringskansliet)  

• Sektorsamordnare för gemenskapens regelverk 
• Rutiner för sakkunnigbedömning i Slovakiens högsta revisionsorgan 

(genomförande av europeiska revisionsnormer, strategiplan)  
 

1999-2000  SLOVAKISKA UTBILDNINGSMINISTERIETS CENTRUM FÖR 
INTERNATIONELLA FÖRBINDELSER, 4 LEVICKÁ, 821 08 BRATISLAVA 

• Typ av företag eller sektor  32 Fortbildning/kultur, 21 Revision  
• Yrke eller befattning  Generaldirektör för centrumet – (lagstadgat organ – chef för 84 personer) 
• Huvudsaklig verksamhet och 
ansvarsområden 

 • Planering, administration, budgetförvaltning och revision, 
• Slovakiska utbildningsministeriets internationella förbindelser 
• Samarbete med regeringsorgan, universitet, skolor, ministerier och ambassader 
• Förverkligandet av politiken beträffande det slovakiska språket och kulturen 

utomlands (avdelningar med slovakiska vid internationella universitet och skolor, 
kontakter med föreningar för slovakiska minoriteter utomlands, politik och 
budget), 

• Ansvar för slovakiska studenter utomlands och utländska studenter i Slovakien  
(inklusive stipendier) 

 
1997-1999    SLOVAKIENS HÖGSTA REVISIONSORGAN 

2 Priemyselná, 824 73 Bratislava  
• Typ av företag eller sektor  Chef för  
• Yrke eller befattning  Direktör vid avdelningen för internationella förbindelser (chef för 5 personer) 
• Huvudsaklig verksamhet och 
ansvarsområden 

 • Leda och administrera internationella förbindelser på revisionsområdet, 
• Samarbete med internationella organisationer - INTOSAI, EUROSAI, 

revisionsrätten, UNDP... 
• Författare till Phare-projekt SR 9813 010 003:”kampen mot korruption och 

organiserad brottslighet i Slovakien”, som genomfördes 1998-2001 
(1 032 000 euro – 1 200 slovakiska revisorer deltog)  
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1997  ACADEMIA ISTROPOLITANA, BRATISLAVA  

5b Hanulova, 841 01 Bratislava 
• Typ av företag eller sektor  32 Fortbildning/kultur 
• Yrke eller befattning  Avdelningschef för avancerade studier och utrikes förbindelser (chef för 5 personer) 
• Huvudsaklig verksamhet och 
ansvarsområden 

 Upprättande av nya forskarutbildningsprogram, 

1991-1997   INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH AKADEMISKA FÖRBEREDELSER FÖR UTLÄNDSKA 
STUDENTER VID COMENIUS-UNIVERSITETET, BRATISLAVA 
4 Šoltésovej, 811 08 Bratislava  

• Typ av företag eller sektor  32 Fortbildning/Kultur 
• Yrke eller befattning   Generaldirektör för institutet (lagstadgat organ- chef för 186 anställda). 
• Huvudsaklig verksamhet och 
ansvarsområden 

 • Planering och förvaltning (ansvar för administration, budget, undervisningsmetoder, 
rekrytering av utländska studenter, internrevision), 

• Samarbete med slovakiska ministerier, ambassader och universitet, 
• Samarbete med internationella universitet och institutioner (FLSC Paris, ALECSO Tunis, 

Salezius universitet i Katowice, Warszawas universitet, Moskva, Kijev, Sankt Petersburg, 
Budapest, MEI Amman), 
Utarbetandet av nya studieprogram (upphovsman till den allmänt erkända ettåriga kursen 
för slovakiskastudenter – ”Samhälle och kommunikation”), 

1978-1991  SLOVAKIENS UTBILDNINGSMINISTERIUM, BRATISLAVA 
1 Stromova, 813 30 Bratislava 

• Typ av företag eller sektor  32 Fortbildning/kultur 
• Yrke eller befattning  Ansvarig tjänsteman 
• Huvudsaklig verksamhet och 
ansvarsområden 

 • Förvaltning av slovakiska universitets förbindelser med afrikanska och asiatiska länder, 
• Ministeriets förbindelser med icke-statliga organisationer som WHO, UNESCO, EIB, ILO ... 
• Deltog som medlem av den tjeckoslovakiska delegationen i officiella bilaterala och 

multilaterala förhandlingar (med UNESCO, utrikes- eller utbildningsministeriet i Paris, 
Warszawa, Damaskus, Tripoli, Sana, Aden, Paris, Tunis, Alger, Kabul, Kairo), 

1974-1978  CENTRALKOMMITTÉN FÖR SLOVAKISKA FÖRENINGEN FÖR ANTIFASCISTISKA 
KOMBATTANTER 811 6 Štúrova, 811 02 BRATISLAVA 

• Typ av företag eller sektor  Annat 
• Yrke eller befattning  Tjänsteman 
• Huvudsaklig verksamhet och 
ansvarsområden 

 Samordning av föreningens utskottsverksamhet 

1972-1974  SLOVAKISKA UTBILDNINGSMINISTERTES CENTRUM FÖR INTERNATIONELLA 
FÖRBINDELSER, 4 Levická, 821 08 Bratislava 

• Typ av företag eller sektor  32 Fortbildning/kultur 
• Yrke eller befattning  Sekreterare i vänskapskommittén 
• Huvudsaklig verksamhet och 
ansvarsområden 

 • Politik och metodologi för samarbete med föreningar för utländska studenter vid slovakiska 
universitet, 

• Samordning av föreningarnas verksamhet, 
1969-1972  SLOVAKISKA UTBILDNINGSMINISTERIET, BRATISLAVA 

1 Stromova, 813 30 Bratislava 
• Typ av företag eller sektor  32 Fortbildning/kultur 
c• Yrke eller befattning  Tjänsteman 
• Huvudsaklig verksamhet och 
ansvarsområden 

 • Förvaltning och administration av de slovakiska universitetens förbindelser med länder i 
Afrika, Asien och Latinamerika.  
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UTBILDNING 
 
• Datum (från – till)  1965 – 1969 
• Namn och typ av utbildningsinstans  COMENIUS-UNIVERSITETET I BRATISLAVA 

FILOSOFISKA FAKULTETEN 
• Huvudämnen/yrkesfärdigheter  ARABISKA – FRANSKA  
• Typ av utbildningsbevis  MSc 
   
PERSONLIG KOMPETENS 
38 Juridisk språkgranskning 
 

Auktoriserad translator för 
Arabiska och franska, utfärdat 
den 24 januari 1977 av  
domstolen i Bratislava  
(nummer SPR 2524/77) 

 
MODERSMÅL  SLOVAKISKA 
ÖVRIGA SPRÅK 
  ARABISKA ENGELSKA  FRANSKA RYSKA TYSKA SPANSKA 
• Läsa  Utmärkt Utmärkt Utmärkt Utmärkt Bra Bra  
• Skriva  Utmärkt Utmärkt Utmärkt Utmärkt Bra Bra 
• Tala  Utmärkt Utmärkt Utmärkt Utmärkt Bra Bra 
 
ERFARENHET AV STUDIER OCH 
ARBETE I EN MÅNGKULTURELL 
MILJÖ. 

 UNDER HELA MITT YRKESVERKSAMMA LIV 

 
ORGANISATIONSFÖRMÅGA  
Samordning och administration av 
människor, projekt och budgetar. 

  UNDER HELA MITT YRKESVERKSAMMA LIV 

 
TEKNISK KOMPETENS 
Datorkunskap. 

 PC Programs - Windows XP, OFFICE XP, Corel Draw, Image Folio, Adobe Premier, Sound 
Forge ….. 

 
SÄRSKILDA 
VERKSAMHETSOMRÅDEN 

 UTARBETANDE AV NYA UNIVERSITETSSTUDIEPROGRAM, STRATEGISKA PLANER FÖR UTVECKLING OCH 
INSTITUTIONSBYGGANDE 
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