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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl siūlymo skirti Nikolaos Milionis Audito Rūmų nariu
(C9-0125/2019 – 2019/0812(NLE))

(Konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 286 straipsnio 2 dalį, pagal 
kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C9-0121/2019),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 129 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9-0027/2019),

A. kadangi Parlamento Biudžeto kontrolės komitetas įvertino siūlomo kandidato 
kvalifikaciją, visų pirma atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 286 
straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus; 

B. kadangi per 2019 m. lapkričio 12 d. Biudžeto kontrolės komiteto posėdį buvo surengtas 
kandidato, kurį Taryba siūlo skirti Audito Rūmų nariu, klausymas;

1. teikia teigiamą nuomonę dėl Tarybos pasiūlymo skirti Nikolaos Milionis Audito Rūmų 
nariu;

2. paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir susipažinti – Audito Rūmams, 
kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir valstybių narių audito institucijoms.
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1 PRIEDAS. NIKOLAOS MILIONIS GYVENIMO APRAŠYMAS

• Europos Audito Rūmų narys (I kolegijos seniūnas)

• Graikijos Audito Rūmų pirmininko pavaduotojas

• Valstybės finansų teisės profesoriaus asistentas, Panteono Socialinių ir politikos mokslų 

universitetas, Atėnai

IŠSILAVINIMAS

• Artas vidurinė mokykla

• Atėnų universiteto Teisės fakulteto (Teisės katedra) absolventas

• Graikijos nacionalinės viešojo administravimo mokyklos (Administracinės teisenos 

katedra) absolventas

• Atėnų universiteto Teisės fakulteto suteiktas daktaro laipsnis

• Tolesnių viešosios teisės studijų diplomas (pranc. Diplôme d’études approfondies), 

Paryžiaus I universitetas

• Tolesnių valstybinio sektoriaus finansų apskaitos studijų diplomas (pranc. Diplôme 

d’études approfondies), Paryžiaus VIII universitetas

PROFESINĖ PATIRTIS

Europos Audito Rūmuose:
• I kolegijos seniūnas (Kaimo plėtra, aplinka, klimato kaita, žuvininkystė) (nuo 2018 m. 

birželio mėn.)

• Būdamas Europos Audito Rūmų nariu, buvau atsakingas už 2015 m. metinės ataskaitos 

saugumo ir pilietybės skyrių, taip pat nuo 2016 m. esu atsakingas už gamtos išteklių skyrių. 

Be to, kaip pranešėjas rengiau specialiąsias ataskaitas bendros žemės ūkio politikos ir 

aplinkos klausimais: Nr. 1/2017 (Natura 2000), Nr. 26/2016 (kompleksinė parama), 

Nr. 25/2016 (Žemės sklypų identifikavimo programa), Nr. 25/2015 (ES parama kaimo 

infrastruktūrai).

• Europos Audito Rūmų administracinio komiteto narys

• Vidaus audito komiteto narys (2014 m. kovo mėn. – 2018 m. gegužės mėn.)

• Audito Rūmų mėnesio žurnalo redakcinės tarybos narys
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Graikijos audito rūmuose:
• Pirmosios instancijos teismo teisėjas (Auditeur) (1989–1996)

Apeliacinio skyriaus teisėjas (Conseiller Référendaire) (1996–2004)

patarėjas (Conseiller-Maître) (2004–2014)

pirmininko pavaduotojas (nuo 2014 m.)

• Specialiojo teismo ginčų dėl teismo pareigūnų atlyginimo, kaip numatyta Konstitucijos 

88 straipsnio 2 dalyje, ir Specialiojo neteisingų teismo procesų bylų teismo, kaip numatyta 

Konstitucijos 99 straipsnyje, 2008–2009 m. teismo posėdžių narys

• Graikijos audito rūmų 7-ojo ešelono pirmininkas (išankstinis viešųjų paslaugų sutarčių 

tikrinimas) (2011–2013)

• Graikijos audito rūmų I skyriaus (2012) ir VI skyriaus (2013) pirmininkas

• Graikijos Teisingumo, skaidrumo ir žmogaus teisių ministerijos Žalos atlyginimo aukoms 

institucijos pirmininkas (2009–2011)

• Politinių partijų ir kandidatų į parlamentą finansų audito komiteto (teisės akto 

Nr. 3023/2002 21 straipsnis) narys (2012–2013)

• Naujų audito metodų taikymo Graikijos audito rūmuose komiteto (vienas iš darbo grupės 

uždavinių) pirmininkas (2012–2013)

Bendrosios audito užduotys:
• Atėnų koncertų salės organizacijos audito komiteto pirmininkas (1997–2006)

KALBOS

• Anglų ir prancūzų

DALYVAVIMAS TEISĖKŪROS
KOMITETŲ DARBE

• Viešojo paveldo įstatymas

• Teisės aktas Nr. 4055/2012 dėl sąžiningos teismo proceso ir pagrįstos jo trukmės

• Teisės aktas Nr. 3852/2010 dėl naujos vietos valdymo ir decentralizuoto 

administravimo struktūros. Kallikratis programa

• Teisės aktas Nr. 3871/2010 dėl finansų valdymo ir atsakomybės
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DĖSTYMO PATIRTIS

• Atėnų universitetas (Teisės katedra), Viešosios teisės pouniversitetinė mokymo įstaiga, 

Audito rūmų teisės dėstytojas (2007–2010)

• Pirėjo universitetas. Tarptautinių ir Europos studijų katedra, tarptautinės ir Europos 

mokesčių teisės, 5 sem. dėstytojas (Pirmininko dekretas Nr. 407/1980)(2003–2005)

• Panteono universitetas. Bendrojo teisės fakulteto pouniversitetinių studijų mokykla, 

Europos viešųjų įstaigų ir Europos finansų teisės dėstytojas (2005–2018)

• Nacionalinis viešojo administravimo centras. Valstybės tarnautojų mokymo institutas, 

dalykų, susijusių su fiskaline teise, dėstytojas (1996–1997) 

• Nacionalinė teismo pareigūnų mokykla. Dalykų, susijusių su administracine teise (1998), 

Europos Audito Rūmų veikla ir Europos administracine teise bei Bendrijos laisvėmis 

(2001–2013), dėstytojas

KNYGOS

1. The Institutional Role of the Hellenic Court of Audit
(PhD thesis)
1st ed., 2002 (introduction by G. Papadimitriou), Ant. N. Sakkoulas Publishers, 557 p. 
2nd ed., 2006, 662 p.

2. The Court of Auditors: Modern Trends and Evolution
2012, Nomiki Vivliothiki, 370 p.

3. The European Court of Auditors
1999, Ant. N. Sakkoulas Publishers, 232 p.

4. Elements of European Fiscal Law
1st ed., 2004, Ant. N. Sakkoulas Publishers, 142 p. 
2nd ed., 2008, Ant. N. Sakkoulas Publishers, 323 p.

5. Observations
2005, Ekdoseis ton Filon Publishers, 208 p.
(Essays on social and literary issues) Awarded the 2009 Panayiotis Foteas Prize

6. Traces and Palimpsests
2009, Evthini, Analogio 31, 136 p.
(Collection of essays), 2010
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STRAIPSNIAI

1. The Justification of Administrative Acts. An Attempt at a Critical Approach to the 
Case-Law of the Greek Court of Audit and its Relationship with the Corresponding Case-
Law of the Council of State
‘Deltio Elenktikou Synedriou’, (Court of Audit Newsletter), Volume 11-12, (1991) pp. 237-
258

2.  Reflections on the Audit of State Funding for Political Parties by the Greek Court 
of Audit
‘To Syntagma’ (The Constitution), No 17, (1991), pp. 529-543

3. Jurisprudence Resulting from the Incidental Review of Administrative Acts by the 
Greek Court of Audit
‘Dioitiki Diki’ (Administrative Justice), Year 4 (1992), pp. 249-266

4. Control of Public Enterprises and the Court of Audit
‘Dioitiki Diki’ (Administrative Justice), Year 5 (1993) pp. 1121-1139

5. Bodies and Mechanisms for the Audit of Funding for Political Parties
‘Koinovoulevtiki Epitheorisi’ (Parliamentary Review) journal, 1993 Special Edition: ‘I 
chrimatodotisi ton politikon kommaton’ (The Funding of Political Parties), 15-16, pp. 20-29

6. Critical Approach to the Concept of the 'Public Accountant' (Comptable Public) 
in Greek and French Financial Law
‘Dioitiki Diki’ (Administrative Justice) journal, Year 7 (1995), pp. 818-832

7. The European Court of Auditors and the formation of the 'European Style of 
Audit'
Collection in honour of Professor Dimitris Korsou, 1998, pp. 277-311

8. Comparative Review of the Legal Nature of the Supreme Audit Institutions of the 
Member States of the European Union
Published in the Volume entitled: ‘Oi dikaiodosies tou Elenktikou Synedriou kai i symbvoli 
tou stous thesmous’ (The Procedures of the Court of Audit and its Contribution to the 
Institutions’, Ethniko Typografio, Athens, 1998, pp. 65-76

9. Fraud intended to damage the interests of the European Union and the Court of 
Auditors
Published under the title: ‘Katapolemisi tis diafthoras ton kratikon leitourgon kai ypallilon’ 
(Combating Corruption of Civil Servants and Public Employees), International Conference, 
Athens, 22-23 October 1999, under the aegis of the Ministry of Justice, Ant. N. Sakkoulas 
Publishers, 2001, pp. 241-259

10. Preventive Audit of Public Spending: Needs and Future Developments
Volume in honour of Professor P. D. Dagtoglou, Ant. N. Sakkoulas Publishers, 2002, p. 225-
255

11. Considerations relating to the Financial Audit of Local Public Authorities
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‘Dimos’ (Municipality), Volume 4 (2002), pp. 3-14

12. Corruption and Public Administration
‘Dioitiki Diki’ (Administrative Justice), Year 15 (2003), Volume 2, pp. 273-293

13. The Public Finance Law Judge before the European Court of Human Rights
‘Elliniki Epitheorisi Evropaikou Dikaiou’ (Greek Review of European Law) (2003), pp. 391-
412

14. Contemporary Views on Pension Law
‘Timitikos Tomos Elenktikou Synedriou’ (volume devoted to the Court of Audit) (2004), pp. 
615-640

15. Considerations relating to the Enforcement of Pension Decisions against the 
Hellenic Public Service
‘Diki’ (Justice), No 35, April 2004, pp. 404-413

16. Case-Law Influence on Government Budget
‘Epitheorisis Dimosiou Dikaiou’ (Review of Public Law), 2005, pp. 701-719

17. The Limited Retroactivity of the Payment of Pensions: Issues relating to 
Article 60(1) of the Pensions Code
EDKA (Social Security Law Review), 2005, pp. 801-813

18. The Economic Analysis of the Law as an Instrument for Shaping and Seeking the 
Most Effective Solution
EDKA (Social Security Law Review), 2005, pp. 2-9

19. Financial Audit of Local Public Authorities: The French Example
‘Epitheorisis Dimosiou Dikaiou’ (Review of Public Law), 2006, pp. 46-61

20. Anticorruption strategies within the competences of the Supreme Audit 
Institutions in the European Union
Comparative Study of the anticorruption systems within the competencies of the Supreme 
Audit Institutions of Europe, European Public Law Series, Vol. LXXXII, 2006. p. 25 et seq., 
321 et seq., 443 et seq.

21. Optional and Mandatory Expenditure by Local Public Authorities Expenditure 
and Problems with Implementing their Budgets
‘Efimerida Dioitikou Dikaiou’ (Administrative Law Newspaper), 2007, pp. 375-380

22. Questions of Interpretation for the Implementation of 
Regulation (EEC) No 1408/71 in the Case-Law of the Greek Court of Audit
EDKA (Social Security Law Review), 2007, pp. 817-826

23. European Integration and National Financial Sovereignty
‘Dioitiki Theoria kai Praxi: Dioikisi kai Koinonia’ (Administrative Theory and Practice: 
Administration and Society), Sakkoulas Publishers, 2007, pp. 245-268

24. Relationship between Judicial Control and Audit Findings
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‘Timitikos tomos Nomikou Symvoliou tou Kratos’ (volume devoted to the Council of State), 
Ant. N. Sakkoulas Publishers, 2008, pp. 677-707

25. Questions of Interpretation of Financial Provisions: Positions and refutations
Volume published in honour of Loukas Theocharopoulos and Dimitra Kontogeorga 
Theocharopoulou, Aristotle University of Thessaloniki, Volume 1, 2009, pp. 461-476

26. The Tension Surrounding the Natural Court for Pre-Contract Verification of 
Public Contracts
‘Theoria kai Praxi Dioikitikou Dikaiou’ (Theory and Practice of Administrative Law), 2010, 
pp. 1001-1010

27. The Effect of Article 6(1) of the European Convention on Human Rights on the 
French Court of Auditors
‘Theoria kai Praxi Dioikitikou Dikaiou’ (Theory and Practice of Administrative Law), 2011, 
pp. 217-228

28. The Incidental Audit of Promotions of Civil Servants by the Greek Court of 
Audit
Volume published in honour of Professor T. Panagopoulou, 2011, Sakkoulas Publishers, 
pp. 505-526

29. Social Freedoms and the Environment: An Asymptotic Relationship of the 
European Economic Constitution
‘Elliniki Epitheorisi Evropaikou Dikaiou’ (Greek Review of European Law), 1/2011, Vol. 31, 
pp. 1-10

30. Information Note on the Treaty of Lisbon and its Tax Provisions
Published in the collection: ‘Oi Piges tou Evropaikou Forologikiou Dikaiou. Protogenes kai 
paragogo dikaio prin kai meta ti Lissavona.’ (Sources of European Tax Law. Primary and 
Secondary Law Before and After Lisbon), Nomiki Bivliothiki, 2012, pp. 38-54

31. The (European) Court of Auditors (Articles 285-287 TFEU)
Published in the collection: ‘Synthiki EE kai SLEE, Kat’ arthro ermineia’ (TEU and TFEU, 
Article-by-Article Analysis), Ed. V. Christianos, Nomiki Vivliothiki, 2012, pp. 1174-1195

32. Towards a New Financial Governance of the State
‘Theoria kai Praxi Dioikitikou Dikaiou’ (Theory and Practice of Administrative Law), 2012, 
pp. 797-817 - Volume published in honour of Professor Nikolaos I. Barbas, 2013, Sakkoulas 
publishers, pp. 251-283

33. European economic governance: from fiscal self-discipline to strengthening of 
supervision
Journal of European Court of Auditors, December 2014, no 11, p. 9-13

34. The Medium-Term Framework for an Economic Strategy: An Initial Approach
50th Anniversary Edition for the Ordinary Administrative Courts, Sakkoulas publishers, 
2015, pp. 793-810

35. The Uncompleted Move Towards a European ‘Economic Constitution’
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Volume published in honour of Professor Panayiotis Kanellopoulos, Sakkoulas Publishers, 
2015, pp. 477-501

36. European Economic Governance and National Policies: From Economic ‘Self-
Discipline’ to the Strengthening of Supervision
Volume published in honour of Vasileios Skouris, Sakkoula Publishers, Athens - Thessaloniki, 
2016, pp. 265-282

37. The European Semester
Gestion et Finances Publiques, 2016, pp. 124-130

38. The European Semester as a Means of Coordinating and Supervising the 
Economic Policies of the Member States of the European Union
‘Dikaiomata tou Anthropou’ (Human Rights), No 72/2017, pp. 383-403

39. Follow-up of audit recommendations: the ECA experience
Journal of European Court of Auditors, November 2017, no 11, pp. 32-37

40.  Regards croisés sur le financement public du monocamérisme en Grèce
Gestion et finances publiques « 2e symposium européen des finances publiques: Le 
financement public des Parlements en Europe en débat. No 5 - 2018, pp. 26-32 (I wrote the 
second part of the article entitled ‘Le Contrôle de la Cour des Comptes’)
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2 PRIEDAS. NIKOLAOS MILIONIS ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS

Pareigų vykdymas: įgyta patirtis ir ateities įsipareigojimai

1. Kokie Jūsų pagrindiniai pasiekimai būnant Europos Audito Rūmų nariu? Kokios buvo 
didžiausios nesėkmės?

Buvau darbui atsidavęs narys, kuris per pastaruosius 6 metus paskelbė 7 specialiąsias 
ataskaitas ir 4 metinės ataskaitos skyrius. Gavau teigiamų atsiliepimų apie šiuos auditus per 
Parlamento ir Tarybos klausymus, taip pat teikiant informacinius pranešimus žiniasklaidai ir 
kitoms suinteresuotosioms šalims. 

Mano kolegos patikėjo man svarbias horizontaliąsias pareigas (koordinavimą, programavimą, 
metodologiją ir t. t.). Šiuo metu esu I kolegijos, kuri yra atsakinga už tikrinimą, ar gamtos 
ištekliai naudojami tausiai, seniūnas ir Administracinio komiteto narys. Daugiau kaip dvejus 
metus buvau narys, atstovavęs I kolegijai Koordinavimo, vertinimo, užtikrinimo ir plėtros 
(CEAD) rūmuose. Taip pat dvejus metus buvau Vidaus audito komiteto narys ir šiuo metu esu 
Europos Audito Rūmų leidinio redaktorių kolegijos narys.

Veiklos auditui atlikti turėjau įveikti du uždavinius. Pirmasis buvo susijęs su labai techninėms 
temoms, pavyzdžiui, šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaita, žemės sklypų identifikavimo 
sistema ir kompleksiniu paramos susiejimu. Jas reikėjo išanalizuoti ir parengti audito ataskaitą 
su atitinkamomis rekomendacijomis ekspertams ir tuo pačiu metu ją padaryti prieinamą 
plačiajai visuomenei. Antrasis uždavinys – sukurti pridėtinę vertę tose srityse, kurios 
pritraukia daug visuomenės dėmesio ir dėl kurių jau pateikta daug ataskaitų, pvz., dėl 
ekologiškų produktų ar dėl „Natura 2000“. Manau, kad į šias temas pažvelgėme iš naujos 
perspektyvos, sutelkdami dėmesį į savo kompetencijos sritį: patikimą ES politikos sričių 
valdymą ir finansavimą. 

Pagrindinė nesėkmė, kurią patyriau, yra lėta pažanga siekiant vieno bendro audito. Audito 
Rūmų darbas būtų efektyvesnis, jei galėtume geriau pasinaudoti kitų auditorių atliktomis 
patikromis. Šis tikslas buvo įtrauktas į 2018–2020 m. strategiją, visų pirma dėl patikinimo 
pareiškimo. Būtina išankstinė sąlyga – turime galėti patvirtinti, kad kitų auditorių darbas yra 
patikimas. Paaiškėjo, kad sunkiau nei tikėtasi buvo dėl DFP 2 išlaidų kategorijos „Gamtos 
ištekliai“, esu šios srities ataskaitos narys pranešėjas. Mūsų metinės ataskaitos ir Specialioji 
ataskaita Nr. 7/2017 pakartotinai atkreipė dėmesį į trūkumus tiek Komisijos lygmeniu, tiek 
valstybių narių sertifikavimo įstaigų lygmeniu. Pateikėme rekomendacijas, kaip pagerinti 
padėtį. 

2. Kokios svarbiausios patirties įgijote savo kompetencijos srityje ir kokių rezultatų 
pasiekėte atlikdamas savo pareigas ir vykdydamas audito užduotis? 

Nuo 2016 m. esu Audito Rūmų narys, atsakingas už metinės ataskaitos 7 skyrių „Gamtos 
ištekliai“, apimantį 58 mlrd. EUR išlaidas arba apie 37 proc. ES biudžeto (2018 m. 
duomenys). 2015 m. buvau ataskaitą teikiantis narys, kai Audito Rūmai pirmaisiais metais 
rengė atskirą metinės ataskaitos skyrių „Saugumas ir pilietybė“.

Ataskaitas teikiančiu nariu buvau rengiant šias veiklos audito ataskaitas:

– Audito Rūmų Specialioji ataskaita Nr. 24/2014 „Ar gerai buvo valdoma ES parama, 
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skirta išvengti gaisrų ir gaivalinių nelaimių miškams daromos žalos ir jiems atkurti?“

– Audito Rūmų Specialioji ataskaita Nr. 25/2015 „ES parama kaimo infrastruktūrai: 
galimybė racionaliau panaudoti lėšas“

– Audito Rūmų Specialioji ataskaita Nr. 25/2016 „Žemės sklypų identifikavimo sistema: 
naudinga žemės ūkio paskirties žemės atitikties reikalavimams nustatymo priemonė, 
tačiau jos valdymą dar būtų galima patobulinti“

– Audito Rūmų Specialioji ataskaita Nr. 26/2016 „Padidinti kompleksinės paramos 
veiksmingumą ir padaryti ją paprastesnę tebėra didelė problema“

– Audito Rūmų Specialioji ataskaita Nr. 1/2017 „Būtina dėti daugiau pastangų 
įgyvendinant tinklą „Natura 2000“, kad būtų išnaudotos visos jo galimybės“

– Audito Rūmų Specialioji ataskaita Nr. 4/2019 „Ekologiškų produktų kontrolės sistema 
pagerėjo, tačiau išlieka tam tikrų iššūkių“

– Audito Rūmų Specialioji ataskaita Nr. 18/2019 dėl ŠESD išmetimo apskaitos ataskaitų 
(turi būti paskelbta 2019 m. lapkričio mėn.)

Viena iš pagrindinių pamokų, kurią prisiminčiau, – kaip svarbu vykdyti atvirą dialogą ir 
taikyti tai, kas pagal Audito Rūmų metodiką vadinama metodu „be netikėtumų“. Taikant tokį 
metodą sudaromos sąlygos užmegzti konstruktyvius ir tiesioginius santykius su mūsų 
audituojamais subjektais. Jis nepaprastai svarbus mums siekiant suprasti sunkumus, su kuriais 
susiduriama įgyvendinant ES politiką, ir teikiant konkretesnes ir naudingesnes 
rekomendacijas. Veiksmingai komunikacijai užtikrinti reikalingas abiejų šalių pasitikėjimas ir 
gera valia, kad būtų pasiekti geresni audito rezultatai ir, svarbiausia, nauda ES piliečiams. 

Atviras dialogas – tai ne tik gera praktika audituojamų subjektų atžvilgiu, bet taip pat yra 
nepaprastai svarbus palaikant santykius su Parlamentu ir kitais suinteresuotaisiais subjektais. 
Auditas yra aktualesnis, jei jis suderintas su dabartiniais ar būsimais politiniais prioritetais ir 
jei jis grindžiamas plataus masto konsultacijomis su politikos ekspertais bei pilietinės 
visuomenės atstovais. 

3. Kokios pridėtinės vertės galėtumėte suteikti Audito Rūmams per savo antrąją kadenciją 
ir (arba) būtent toje srityje, už kurią būtumėte atsakingas? Ar norėtumėte pakeisti savo 
atsakomybės sritį? Kas skatina Jus siekti šių pareigų?

Mano kolegos ir aš I kolegijoje padėjome formuoti kai kurių pagrindinių ES politikos sričių 
ateitį. Mūsų nuomonėje dėl naujos BŽŪP nurodytas poreikis pagrįsti pasiūlymą ilgalaike ES 
žemės ūkio vizija, išsamesniu ūkininkų pajamų vertinimu, aiškiais užmojais aplinkosaugos 
srityje bei veiksminga veiklos rezultatų ir atskaitomybės sistema. Mūsų ataskaitos dėl klimato 
klausimų turėtų padėti sutelkti pastangas, kad būtų pasiekti ES plataus užmojo ilgalaikiai 
tikslai mažinant išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Manau, kad sukursime 
pridėtinę vertę toliau dirbdami šia kryptimi, stebėdami, kaip sprendžiami mūsų jau iškelti 
klausimai, ir nagrinėdami dabartinių ir būsimų politikos priemonių poveikį. 

Kaip auditorius, teisėjas ir dėstytojas remiuosi savo ankstesne patirtimi, kad į mūsų audito 
darbą įtraukčiau įvairių požiūrių. Mane įkvepia ir sritys, už kurias atsako I kolegija, ir esu 
pasirengęs spręsti ateities uždavinius. Galimos antros kadencijos pradžioje norėčiau likti toje 
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pačioje kolegijoje. Tačiau aš taip pat manau, kad auditoriams naudinga po kelerių metų keisti 
atsakomybės sritį, pritaikyti įgytą patirtį naujose srityse ir leisti įvairiems auditoriams 
nagrinėti temas, kurias anksčiau nagrinėjo kiti. 

4. Kaip užtikrinate, kad būtų pasiekti numatyti audito užduoties tikslai? Ar buvote patekęs 
į padėtį, kai negalėjote atlikti audito užduoties? Dėl kokių priežasčių? Ką darote tokiais 
prieštaringais atvejais? 

Vykdant auditą, kaip ir bet kurį kitą projektą, gali iškilti įgyvendinimo sunkumų, dėl kurių 
būtų vėluojama arba atsirastų tam tikrų problemų užtikrinant planuotą rezultatą. Siekdamas 
išvengti tokių atvejų aš atidžiai stebiu audito darbą nuo planavimo etapo, iki vykdymo ir 
ataskaitų teikimo etapų. Stengiuosi iš anksto numatyti sunkumus ir iš karto lanksčiai reaguoju, 
kai jie kyla. Dėl to niekada neteko atšaukti vykdomos audito užduoties. Kartais reikėjo 
pritaikyti pradinį planą prie realybės ir šiek tiek pavėluoti. Visuomet pirmenybę teikiau tam, 
kad būtų parengta kokybiška ataskaita, grindžiama pakankamais įrodymais, kurioje 
pateikiamos svarbios rekomendacijos, net jei tai reikštų, kad ataskaita bus atidėta kelias 
savaites.

5. Jeigu būtumėte paskirtas antrajai kadencijai ir, tarkime, taptumėte vienos iš Audito 
Rūmų kolegijos seniūnu, kaip vadovautumėte darbui, kad nustatytumėte jo prioritetus? 
Pavyzdžiui, kokioms dviem ar trims sritims ateityje reikėtų skirti didžiausią dėmesį?

Einu I kolegijos seniūno pareigas ir manau, kad mūsų prioritetai būsimais metais turėtų būti 
BŽŪP po 2020 m. įgyvendinimo modelio vertinimas, pastangos siekiant užtikrinti, kad žemės 
ūkio veikla būtų labiau naudinga aplinkai ir klimatui, ES politikos suderinamumas su 2030 ir 
2050 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslais, atsinaujinančiosios 
energijos veiksmingumas ir prisitaikymo prie klimato kaitos projektai, taip pat ES kitų 
aplinkos uždavinių (biologinė įvairovė, vandens ir oro kokybė, plastikai ir kt.) sprendimo 
būdai.

6. Jeigu Jums tektų atrinkti audito užduotis siekiant parengti Audito Rūmų metinę darbo 
programą, kuo remdamasis pasirinktumėte prioritetus iš Parlamento ir (arba) Biudžeto 
kontrolės (CONT) komiteto atsiųsto sąrašo? 
Ką darytumėte, jei politinis prioritetas neatitiktų Audito Rūmų atlikto Sąjungos veiklos 
rizikos vertinimo? 

Atrenkant audito užduotis reikėtų atsižvelgti į keletą veiksnių: galimybę atlikti auditą 
(priklausomai nuo Audito Rūmų įgaliojimų, ES ir valstybių narių atsakomybės pasidalijimo), 
reikšmingumą (biudžeto požiūriu arba pagal pobūdį), savalaikiškumą (pvz., ryšys su 
pasiūlymu dėl politikos peržiūros), svarbumą suinteresuotiesiems subjektams ir pridėtinę 
vertę. Šiomis aplinkybėmis Parlamento komitetų pateikti siūlymai yra labai naudingi, nes 
juose nurodomi aiškūs politiniai prioritetai. Savo metinėje darbo programoje atsižvelgėme į 
daugelį tokių siūlymų. Be to, Parlamentui teikiame grįžtamąją informaciją apie priežastis, dėl 
kurių pasirinkome kitą laiką atlikti temos auditą arba nagrinėti ją kitu požiūriu. 

Portfelio valdymas, darbo metodai ir rezultatai

7. Kokybiškų, svarių ataskaitų pateikimas laiku yra nepaprastai svarbus. 

– Kaip užtikrintumėte, kad atliekant auditą naudojami duomenys būtų patikimi ir kad 
išvados nebūtų pasenusios?
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Kalbant apie išorės duomenis, skiriame dėmesį tam, kad mūsų audito metu būtų naudojama 
naujausia turima informacija ir kad, jei įmanoma, ji būtų atnaujinta rengiant ataskaitą. 
Apskritai esame priklausomi nuo išorės šaltinių punktualumo. Visuomet naudojame patikimus 
šaltinius (statistikos institucijų informaciją, Komisijos patikrintus duomenis remiantis 
valstybių narių pateikta informacija, mokslinius tyrimus ir kt.) ir paaiškiname bet kokį 
netikrumą dėl informacijos patikimumo. 

Audito Rūmų teikiamų duomenų, taip pat bet kokių mūsų ataskaitose pateiktų įrodymų 
atžvilgiu taikomos kokybės kontrolės procedūros, kuriomis užtikrinamas informacijos 
tikslumas ir patikimumas.

– Kaip pagerintumėte rekomendacijų kokybę ir tinkamumą?

Pastaraisiais metais patobulinome savo rekomendacijų teikimo procedūras ir dabar 
nustatomos tikslinės įgyvendinimo datos, kurias aptariame su audituojamu subjektu. Kartu su 
darbuotojais, tiesiogiai nedalyvaujančiais vykdant auditą, rengiame vidaus „išvadų darymo“ 
sesiją, per kurią aptariame pagrindines mintis. Tai labai svarbus žingsnis siekiant struktūruoti 
mūsų ataskaitą. Kai tik parengiamas pirmasis ataskaitos projektas, dažnai susitinkame dar 
kartą, kad aptartume rekomendacijas. Po to, labai svarbu atvirai diskutuoti su mūsų 
audituojamais subjektais ir sužinoti, ar galėtume patobulinti savo rekomendacijas (pavyzdžiui, 
atsižvelgiant į įgyvendinimo išlaidas, įtraukimą į įgyvendinamas iniciatyvas ir laikotarpį, 
kurio reikia įgyvendinimui). Atvira diskusija paprastai prisidedama prie mūsų abipusio 
supratimo, tačiau tai nereiškia, kad visada galime pasiekti susitarimą. Audito Rūmai ir toliau 
atsako už savo nepriklausomos nuomonės formavimą ir už viešą bet kokio svarbaus 
nuomonių skirtumo su audituojamu subjektu skelbimą.

8. Audito Rūmų reformos tikslas – sukurti tvirtesnius atskaitomybės santykius tarp audito 
grupės ir už ataskaitą atsakingo nario. 

– Ar, atsižvelgdamas į savo patirtį, galėtumėte teigti, kad narys turėtų labiau įsitraukti į 
audito darbą?

Nario ataskaitos pranešėjo vaidmuo yra esminis planavimo etapu, kai apibrėžiami audito 
tikslai, vykdymo etapu, siekiant užtikrinti mūsų audituojamiems subjektams siunčiamų 
pradinių išvadų kokybę, ir ataskaitos teikimo etapu, siekiant patikrinti, ar ataskaitos išvados ir 
rekomendacijos yra aiškios ir pagrįstos. Taip pat svarbu suteikti tam tikrą autonomiją ir 
atsakomybę auditoriams, kurie dirbdami auditoriaus darbą įgyja konkrečių žinių. Visos grupės 
motyvacija yra labai svarbi, siekiant parengti kokybišką ataskaitą.

– Ar keistumėte savo darbo su audito grupe būdą? Jeigu keistumėte, tai kaip? 

Užmezgiau labai atvirus ir profesinius santykius su įvairiomis audito grupėmis, su kuriomis 
turėjau garbės dirbti. Manau, kad labai svarbu pagrindinius auditorius (pagrindinį vadovą ir 
ypač užduoties vadovą) įtraukti į visą procesą – nuo pradinių diskusijų iki ataskaitos 
pristatymo Parlamentui, Tarybai, žiniasklaidai ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams. Taip 
grupė patiria tikrą atsakomybės jausmą. Be to, tai padeda jiems geriau suprasti ir patenkinti 
mūsų skaitytojų lūkesčius.

9. Kaip siūlytumėte toliau gerinti, modernizuoti Audito Rūmų veiklą, programą ir darbą 
(audito ciklą)? Pasibaigus Jūsų pirmajai kadencijai, kokį Audito Rūmų darbo teigiamą ir 
kokį neigiamą aspektą galėtumėte įvardyti?
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Audito Rūmai labai pagerino savo darbo programavimo procedūras. Mes parengėme ir nuolat 
atnaujiname politikos analizes (angl. policy scans), kad galėtume stebėti pokyčius visose 
pagrindinėse ES politikos srityse. Remdamiesi šiomis politikos analizėmis ir suinteresuotųjų 
subjektų pateiktais pasiūlymais, plėtojame įvairias audito idėjas, kurias aptariame įvairiais 
lygmenimis, dar prieš narių susitarimą dėl galutinės atrankos. Šis procesas vyksta kasmet, 
tačiau manau, kad būtų geriau jį integruoti į daugiametę perspektyvą, kad būtų galima geriau 
numatyti būsimus mūsų suinteresuotiesiems subjektams svarbius klausimus. 

Teigiamas Audito Rūmų aspektas, be abejonės, yra darbuotojų kompetencija, motyvacija ir 
įvairovė. Malonu dirbti tokioje skatinančioje aplinkoje, kurioje sudaroma galimybė mokytis ir 
nuolat tobulėti.

Sunkesnė užduotis tokiai įvairiapusei institucijai, kuriai tenka atsakomybė už visą ES politiką 
ir biudžetą, yra veikti išvien. Atlikdami už ataskaitą atsakingo nario vaidmenį, daugiausia 
dėmesio skiriame mūsų atsakomybės sričiai tenkančiam auditui, kolegijos nagrinėja tik savo 
audito sritį, todėl kiekvienam iš mūsų nelengva užduotis stebėti, kas vyksta kitose srityse, ir 
laikytis visuotinio požiūrio. Turime nemažai procedūrų, kuriomis padedama mums veikti kaip 
vienai institucijai. 

10. Pagal Sutartį reikalaujama, kad Audito Rūmai padėtų Parlamentui vykdyti jo kontrolės, 
kaip vykdomas biudžetas, įgaliojimus, siekiant stiprinti tiek viešąją bendrųjų išlaidų 
priežiūrą, tiek jų ekonomiškumą.

– Ar galėtumėte, remdamasis savo pirmosios kadencijos patirtimi, atsakyti, kaip būtų 
galima toliau gerinti Audito Rūmų ir Europos Parlamento (Biudžeto kontrolės 
komiteto) bendradarbiavimą vykdant ES biudžeto auditą?

Abiejų institucijų bendradarbiavimas vyksta sklandžiai. Rengdami savo metinę darbo 
programą atsižvelgiame į Biudžeto kontrolės komiteto ir kitų Parlamento komitetų poreikius 
(taip pat žiūrėti atsakymą į 6 klausimą). Rengiame atitinkamas ataskaitas, kurios iš esmės 
gerai vertinamos ir skatina įdomias diskusijas Biudžeto kontrolės komiteto klausymuose. 
Palaikome gerus santykius ir su specializuotu Parlamento komitetu, kuriam pateikiame vis 
daugiau ataskaitų. Vis dėlto, šiuo metu nedažnai keičiamės informacija auditų planavimo 
etapu, kai apsvarstome pagrindines rizikas ir audito klausimus, į kuriuos siekiame atsakyti. 
Manau, kad galėtume apsvarstyti galimybę tokias diskusijas rengti neformaliu lygmeniu, 
užmezgant išankstinius institucijų ryšius. 

– O kaip reikėtų stiprinti Europos Audito Rūmų ir nacionalinių audito institucijų 
santykius?

Europos Audito Rūmai plėtoja savo dalyvavimą valstybių narių lygmeniu. Per pirmuosius 
savo kadencijos metus užmezgiau ryšį su Graikijos parlamentu. Dabar kasmet pateikiu 
Europos Audito Rūmų darbo rezultatus per jungtinį Nuolatinio ekonomikos reikalų komiteto 
ir Specialiojo nuolatinio Europos reikalų komiteto parlamentinio komiteto posėdį. Tai padeda 
didinti informuotumą apie Europos problemas nacionaliniu lygmeniu. Manau, kad tai yra ir 
netiesioginis būdas padidinti susidomėjimą Europai aktualiomis temomis nacionalinėse 
aukščiausiosiose audito institucijose (AAI). Atlikome kai kuriuos bendradarbiaujamuosius 
auditus, įskaitant vieną dėl oro kokybės I kolegijoje (Specialioji ataskaita Nr. 23/2018) ir 
palaikome nuolatinį ryšį su AAI pasitelkdami EUROSAI organizacijos darbo grupes tam, kad 
būtų imamasi naujų iniciatyvų. Bendradarbiaujamieji auditai gali būti ypač svarbūs 
pasidalijamosios ES ir valstybių narių kompetencijos srityse. Turime toliau plėtoti 
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bendradarbiavimą su nacionalinėmis AAI ir įveikti praktinius sunkumus, su kuriais 
susidūrėme.

Konkrečiu Graikijos atveju Europos Audito Rūmai taip pat teikia techninę pagalbą Graikijos 
Audito Rūmams būtent tam, kad būtų plėtojamas jų gebėjimas atlikti daugiau veiklos auditų. 

11. Kokią paramą teiksite Parlamentui siekiant sutrumpinti biudžeto įvykdymo patvirtinimo 
procedūrą? Kokių veiksmų galite imtis Jūs?

Europos Audito Rūmai ėmėsi veiksmų, kad sutrumpintų laiką, reikalingą metinei ataskaitai 
parengti. Dabar ji paskelbta spalio pradžioje, mėnesiu anksčiau nei prieš tai. 

Norėdami parengti patikinimo pareiškimą turime įvertinti, kokiu mastu galime gauti 
patikinimą dėl taikomų kontrolės sistemų ir priimti sprendimą dėl reikiamo pagrindinių 
mokėjimų patikrinimų lygio. Kuo kontrolės sistemos bus patikimesnės, tuo mažiau mokėjimų 
reikės audituoti pasibaigus finansiniams metams. Kadangi kontrolės sistemų kokybė gerėja, 
yra daugiau galimybių sutrumpinti laiką, kurio reikia patikinimo pranešimui pateikti.

Kontrolės sistemos apima visą dalyvių grandinę. Atsižvelgiant į bendros žemės ūkio politikos 
(BŽŪP) išlaidų pavyzdį, tai apima mokėjimo agentūrų, sertifikavimo įstaigų, Komisijos ir 
galiausiai – Audito Rūmų patikrinimus. Kaip paaiškinta pirmiau (žr. 1 klausimą dėl vieno 
bendro audito), mes (taip pat ir Komisija) toliau randame trūkumų įvairiais šios grandinės 
etapais. Paprastai tariant, kitos grandinės kontroliuojančios institucijos negali pakankamai 
pasitikėti kitų institucijų prieš tai atliktais patikrinimais. Kontrolės grandinės trūkumai 
prailgina laiką, kurio reikia visam ciklui užbaigti, ir gali turėti įtakos laikui, kada bus 
prieinami pagrindiniai Komisijos dokumentai (ES konsoliduotosios finansinės ataskaitos, 
generalinių direktorių metinės veiklos ataskaitos, Komisijos metinėms valdymo ir 
veiksmingumo ataskaitos). Manau, kad geriau integruota ir patikimesnė kontrolės sistema yra 
labai svarbi siekiant sutrumpinti laiką, reikalingą Europos Audito Rūmų metinei ataskaitai 
parengti.

Nepriklausomumas ir sąžiningumas 

12. Kaip galėtumėte įtikinti Europos Parlamentą, jog esate nepriklausomas? Kaip 
užtikrintumėte, kad dėl Jūsų ankstesnės, dabartinės ar būsimos veiklos nekils jokių 
abejonių, kad galite tinkamai eiti pareigas Europos Audito Rūmuose? 

Daugiau nei 20 metų buvau Graikijos Audito Rūmų teisėju ir tapau pirmininko pavaduotoju. 
Kaip teisėjai, turime tvirtą nepriklausomumo kultūrą, grindžiamą konstitucine sistema ir 
nusistovėjusiomis 1833 m. įsteigtų Audito Rūmų, kurie buvo institucinis naujos 
nepriklausomos valstybės ramstis, tradicijomis. Kaip Europos Audito Rūmų narys, 
visapusiškai laikausi šių rūmų narių elgesio kodekso, etikos vertybių ir audito standartų. Per 
savo karjerą niekada nenustojau kelti klausimų, kurie man pasirodydavo svarbūs ginant 
piliečių interesus. 

13. Kaip spręstumėte su ES lėšomis susijusius šiurkščių pažeidimų, sukčiavimo ir (arba) 
korupcijos atvejus, su kuriais būtų susiję asmenys iš Jūsų kilmės valstybės narės? Ar per 
ankstesnę Jūsų kadenciją teko susidurti su tokiais atvejais?

Apie bet kokį įtariamą sukčiavimo ES lėšomis ir (arba) korupcijos atvejį praneščiau Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF), nesvarbu, ar jis būtų susijęs su Graikija, ar su bet 
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kuria kita valstybe nare. Mes, institucija ir asmeniškai nariai, taikome visiško netoleravimo 
politiką.

Iš tiesų, tokius atvejus pirmiausia nustato audito grupė, kuri turi susisiekti su Europos Audito 
Rūmų teisės tarnyba. Tuomet pirmininkas perduoda šią informaciją OLAF. Raginu visus 
auditorius pranešti apie įtartinus atvejus, tačiau aš pats nesu tiesiogiai susijęs su informavimu 
apie juos. Mūsų auditoriai mokomi, kaip nustatyti galimus sukčiavimo atvejus ir apie juos 
pranešti. 

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad tik kelios mūsų randamos klaidos gali būti laikomos 
įtariamo sukčiavimo atvejais. Per trejus metus, būdamas metinės ataskaitos 7 skyrių „Gamtos 
ištekliai“ rengiantis narys, galiu teigti, kad atsakingi auditoriai OLAF pateikė10 atvejų. Kai 
kurie iš jų buvo susiję su Graikija. 

14. Kilus interesų konfliktui gali grėsti pavojus Europos Audito Rūmų reputacijai. Kaip 
spręstumėte kilusį interesų konfliktą? 

Europos Audito Rūmai įsteigė Etikos komitetą, kad būtų galima įvertinti bet kokį svarbų 
etinio pobūdžio atvejį. Komitetą sudaro du Europos Audito Rūmų nariai ir išorės ekspertas. 

Kaip nariai, turime vengti bet kokių situacijų, kurios galėtų sukelti interesų konfliktą arba 
galėtų būti juo laikomos (žr. Audito Rūmų narių elgesio kodekso 2 straipsnį). Per pirmąją 
savo kadenciją su tokia situacija nesusidūriau. Jei ateityje tektų susidurti su galimu interesų 
konfliktu, informuočiau Etikos komitetą ir Audito Rūmų pirmininką tam, kad galėčiau 
visiškai skaidriai paprašyti imtis atitinkamų priemonių, pavyzdžiui, atleisti mane nuo bet 
kokių pareigų, susijusių su atitinkama užduotimi. 

15. Ar šiuo metu esate susijęs su kokiu nors teismo procesu? Jei atsakymas teigiamas, 
kokiu?

Nesu susijęs su jokiu teismo procesu.

16. Kokius konkrečius įsipareigojimus esate pasirengęs prisiimti, kad būtų didinamas 
skaidrumas, gerinamas bendradarbiavimas ir veiksmingai įgyvendinamos Parlamento 
pozicijos ir raginimai vykdyti auditus? 

Parlamento prašymų atlikti auditą analizė yra Europos Audito Rūmų darbo ruošiant metinę 
darbo programą dalis (taip pat žr. atsakymą į 6 klausimą). Audito Rūmų pirmininkas vėliau 
analizę perduoda Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui.

Europos Audito Rūmai taip pat rengia nuoseklius atsakymus į klausimus, kuriuos Parlamentas 
iškėlė rezoliucijose dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. 

Manau, kad be šių komunikacijos kanalų taip pat reikėtų stiprinti Biudžeto kontrolės komiteto 
(CONT) ir Audito Rūmų narių, CONT komiteto sekretoriato darbuotojų ir mūsų audito 
vadovų bendradarbiavimą labiau tiesioginiu ir neoficialiu lygmeniu.

Kiti klausimai

17. Ar atsiimtumėte savo kandidatūrą kitai kadencijai, jeigu Parlamento nuomonė dėl Jūsų 
paskyrimo į Europos Audito Rūmų narius būtų neigiama?
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Tokiu atveju atsiimčiau savo kandidatūrą. 

Būčiau labai dėkingas, jei galėtume toliau konstruktyviai bendradarbiauti, siekdami tobulinti 
Sąjungos politiką ir jos įgyvendinimą. Jūsų pasitikėjimas mano profesionalumu, sąžiningumu 
ir nepriklausomumu yra svarbus tokio bendradarbiavimo pagrindas.

18. Būnant paskirtu Europos Audito Rūmų nariu reikia visapusiško dėmesio ir atsidavimo 
pačiai institucijai ir siekti užtikrinti Sąjungos piliečių pasitikėjimą:

– Kaip, Jūsų nuomone, geriausiai galima vykdyti šias profesines pareigas?

Labai atsakingai atlieku Europos Audito Rūmų nario ir seniūno pareigas. Kasdienėje 
profesinėje aplinkoje labai svarbu puoselėti Audito Rūmų narių komandos dvasią, taikant 
kolegialumo principą Audito Rūmų ir kolegijos lygmenimis, taip pat ir audito grupėse 
skatinant atvirą ir įtraukią darbo aplinką. Atstovaudamas institucijai išorėje, darau viską, kad 
propaguočiau mūsų ataskaitų ir rekomendacijų kokybę ir užtikrinčiau, kad mūsų daromas 
poveikis būtų kuo didesnis.

– Kaip šiuo metu asmeniškai prisiderinate prie poreikio tam tikromis dienomis būti 
Liuksemburge? Ar ketinate šią tvarką keisti?

Nuolat gyvenu Liuksemburgo mieste ir visą savo laiką skiriu prioritetiniams darbo 
klausimams spręsti. Jei vėl būsiu paskirtas Audito Rūmų nariu, šių įpročių neketinu keisti.
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