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NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu na vymenovanie Nikolaosa Milionisa za člena Dvora audítorov
(C9-0125/2019 – 2019/0812(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 286 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s 
ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C9-0121/2019),

– so zreteľom na článok 129 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0027/2019),

A. keďže Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu posúdil kvalifikáciu 
navrhovaného kandidáta, najmä pokiaľ ide o podmienky uvedené v článku 286 ods. 1 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie; 

B. keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu na svojej schôdzi 12. novembra 2019 vypočul 
kandidáta Rady na člena Dvora audítorov;

1. súhlasí s návrhom Rady vymenovať Nikolaosa Milionisa za člena Dvora audítorov;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a pre informáciu Dvoru 
audítorov, ako aj ostatným inštitúciám Európskej únie a kontrolným orgánom členských 
štátov.
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PRÍLOHA 1: ŽIVOTOPIS Nikolaosa Milionisa

• člen Európskeho dvora audítorov (predseda, komora I)

• podpredseda Dvora audítorov Helénskej republiky

• asistent profesora v odbore práva verejných financií, Panteionská univerzita sociálnych a 

politických vied, Atény

VZDELANIE

• stredná škola v Arte

• absolvent právnickej fakulty univerzity v Aténach (katedra práva)

• absolvent Gréckej národnej školy verejnej správy (odbor správneho súdnictva)

• PhD z právnickej fakulty univerzity v Aténach

• diplôme d’études approfondies (diplom o absolvovaní postgraduálneho štúdia v oblasti 

verejného práva), univerzita v Paríži I

• diplôme d’études approfondies (diplom o absolvovaní postgraduálneho štúdia v oblasti 

verejného účtovníctva), univerzita v Paríži VIII

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

V rámci Európskeho dvora audítorov:
• predseda komory I (rozvoj vidieka, životné prostredie, klimatické zmeny, rybolov) (od júna 

2018)

• ako člen Európskeho dvora audítorov som bol zodpovedný za kapitolu o bezpečnosti a 

občianstve v rámci výročnej správy za rok 2015 a od roku 2016 som zodpovedný za kapitolu 

o prírodných zdrojoch; bol som tiež spravodajcom pre osobitné správy o spoločnej 

poľnohospodárskej politike a životnom prostredí: č. 1/2017 (Natura 2000), 26/2016 

(krížové plnenie), 25/2016 (program identifikácie poľnohospodárskych pozemkov), 

25/2015 (podpora EÚ pre vidiecku infraštruktúru)

• člen správneho výboru Európskeho dvora audítorov

• člen výboru pre vnútorný audit (od marca 2014 do mája 2018)

• člen redakčnej rady mesačníka Dvora audítorov
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V rámci Dvora audítorov Helénskej republiky:
• sudca Súdu prvého stupňa (Auditeur) (1989-1996)

pomocný sudca (Conseiller Référendaire) (1996-2004)

hlavný sudca (Conseiller-Maître) (2004 – 2014)

podpredseda (od roku 2014)

• člen Špeciálneho súdu pre spory týkajúce sa odmien súdnych úradníkov podľa článku 88 

ods. 2 Ústavy a Osobitného súdu pre zmätočné konania podľa článku 99 Ústavy pre súdne 

pojednávania v období 2008 – 2009

• predseda 7. systému Echelon Dvora audítorov Helénskej republiky (overovanie verejných 

služieb pred uzavretím zmluvy) (2011 – 2013)

• predseda oddielu I (2012) a oddielu VI (2013) Dvora audítorov Helénskej republiky

• predseda gréckeho orgánu pre odškodňovanie obetí na ministerstve spravodlivosti, 

transparentnosti a ľudských práv (2009 – 2011)

• člen audítorského výboru pre financovanie politických strán a parlamentných kandidátov, 

článok 21 zákona č. 3023/2002 (2012 – 2013)

• predseda výboru pre zavedenie nových metód auditu na Dvor audítorov Helénskej 

republiky ako súčasť pracovnej skupiny (2012 – 2013)

Všeobecné úlohy auditu:
• predseda výboru pre audit Aténskej koncertnej siene (1997 – 2006)

JAZYKY

• angličtina a francúzština

ÚČASŤ V LEGISLATÍVNYCH
VÝBOROCH

• zákon o verejnom dedičstve

• zákon č. 4055/2012 o spravodlivom konaní a jeho primeranej dĺžke

• zákon č. 3852/2010 o novej štruktúre miestnej samosprávy a decentralizovanej 

správy – program Kallikratis

• zákon č. 3871/2010 o finančnom riadení a zodpovednosti
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PEDAGOGICKÉ SKÚSENOSTI

• Univerzita v Aténach (katedra práva): Výučba judikatúry Dvora audítorov na Škole 

postgraduálneho štúdia verejného práva (2007 – 2010).

• Univerzita Pireus: Výučba medzinárodného a európskeho daňového práva, 5. semester, 

oddelenie pre medzinárodné a európske štúdiá (prezidentský dekrét č. 407/1980) (2003 – 

2005).

• Univerzita Panteion: Výučba európskych verejných inštitúcií a európskeho finančného 

práva na Škole postgraduálneho štúdia všeobecnej právnickej fakulty (2005 – 2018).

• Národné centrum verejnej správy: Výučba špecifických predmetov týkajúcich sa 

daňového práva v Inštitúte odbornej prípravy pre štátnych zamestnancov (1996 – 1997). 

• Národná škola pre sudcov: Výučba špecifických tém týkajúcich sa správneho práva 

(1998), Európskeho dvora audítorov a európskeho správneho práva a slobôd Spoločenstva 

(2001 – 2013).

PUBLIKÁCIE

1. Inštitucionálna úloha Dvora audítorov Helénskej republiky
(doktorandská práca)
1. vydanie, 2002 (úvod: G. Papadimitriou), vydavateľstvo Ant. N. Sakkoulas, 557 str. 
2. vydanie, 2006, 662 str..

2. Dvor audítorov: Moderné trendy a vývoj
2012, Nomiki Vivliothiki, 370 str.

3. Európsky dvor audítorov
1999, vydavateľstvo Ant. N. Sakkoulas, 232 str.

4. Prvky európskeho daňového práva
1. vydanie, 2004, vydavateľstvo Ant. N. Sakkoulas, 142 str.,  
2. vydanie, 2008, vydavateľstvo Ant. N. Sakkoulas, 323 str.

5. Pozorovania
2005, vydavateľstvo Ekdoseis ton Filon, 208 str.
(Texty o sociálnych a literárnych otázkach) ocenené cenou Panagiotisa Foteasa za 

rok 2009.
6. Stopy a palimpsesty

2009, Evintei, Analoggio 31, 136 str.
(Zborník textov), 2010.
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ČLÁNKY

1. Odôvodnenie administratívnych aktov. Pokus o kritický prístup k judikatúre 
gréckeho dvora audítorov a jeho vzťah s príslušnou judikatúrou Štátnej rady
Deltio Elenktikou Synedriou, (informačný bulletin dvora audítorov) zväzok 11 – 12, (1991) 
str. 237 – 258.

2.  Úvahy o audite štátneho financovania politických strán zo strany gréckeho dvora 
audítorov
To Syntagma (Ústava), č. 17, (1991), str. 529 – 543.

3. Judikatúra vyplývajúca zo sprievodného preskúmania administratívnych aktov zo 
strany gréckeho dvora audítorov
Dioitiki Diki (Správne súdnictvo), ročník 4 (1992), str. 249 – 266.

4. Kontrola verejných podnikov a Dvor audítorov
Dioitiki Diki (Správne súdnictvo), ročník 5 (1993), str. 1121 – 1139.

5. Orgány a mechanizmy auditu financovania politických strán
Koinovoulevtiki Epiheorisi (Parlamentné preskúmanie) vestník, Mimoriadne vydanie 1993: I 
chrimatoodtisi ton politkon kommaton (Financovanie politických strán), 15 – 16, str. 20 – 29.

6. Kritický prístup ku koncepcii verejného účtovníka (Comptable Public) v gréckom 
a francúzskom finančnom práve
Dioitiki Diki (Správne súdnictvo), ročník 7 (1995), str. 818 – 832.

7. Európsky dvor audítorov a vytvorenie tzv. európskeho štýlu auditu
Zbierka v mene profesora Dimitrisa Korsoua, 1998, str. 277 – 311.

8. Porovnávacie preskúmanie právnej povahy najvyšších kontrolných inštitúcií 
členských štátov Európskej únie
Uverejnene vo zväzku s názvom: Oi dikaiodosies tou Elenktikou Synedriou kai i symbvoli tou 
stous thesmous (Postupy Dvora audítorov a jeho príspevok inštitúciám, Ethniko Typografio, 
Atény, 1998, str. 65 –76.

9. Podvod spáchaný s úmyslom poškodiť záujmy Európskej únie a Dvora audítorov
Uverejnené pod názvom: Katapolemisi tis diafthoras ton kratikon leitourgon kai ypallilon 
(Boj proti korupcii štátnych zamestnancov a zamestnancov), Medzinárodná konferencia, 
Atény, 22.  23. októbra 1999, pod záštitou ministerstva spravodlivosti, vydavateľstvo Ant. N. 
Sakkoulas, 2001, str. 241 – 259.

10. Preventívny audit verejných výdavkov Potreby a budúci vývoj
Zbierka v mene profesora P. D. Dagtogloua,  vydavateľstvo Ant. N. Sakkoulas, 2002, str. 225 
– 255.

11. Úvahy týkajúce sa finančného auditu miestnych verejných orgánov
Dimos (Obecná samospráva), zväzok 4 (2002), str. 3 – 14.
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12. Korupcia a verejná správa
Dioitiki Diki (Správne súdnictvo), ročník 15 (2003), zväzok 2, str. 273 – 293.

13. Sudca v odbore práva v oblasti verejných financií pred Európskym súdom pre 
ľudské práva 
Elliniki Epitheorisi Evropaikou Dikaiou (Grécke preskúmanie európskeho práva) (2003), str. 
391 – 412.

14. Súčasné názory na zákon o dôchodkoch
Timitikos Tomos Elenktikou Synedriou (zväzok venovaný Dvoru audítorov) (2004), str. 615 – 
640.

15. Úvahy týkajúce sa výkonu rozhodnutí o dôchodkoch voči helénskej verejnej 
službe
Dioitiki Diki (Správne súdnictvo), ročník 15 (35), zväzok 2004, str. 404 – 293.

16. Vplyv judikatúry na vládny rozpočet 
Epitheorisis Dimosiou Dikaiou (Preskúmanie verejného práva), 2005, str. 701 – 719.

17. Obmedzená retroaktivita vyplácania dôchodkov: otázky týkajúce sa článku 60 
ods. 1 dôchodkového zákonníka
EDKA (Revízia zákona o sociálnom zabezpečení), 2005, s. 801 – 813.

18. Ekonomická analýza zákona ako nástroja na formovanie a hľadanie 
najúčinnejšieho riešenia
EDKA (Revízia zákona o sociálnom zabezpečení), 2005, str. 2 – 9.

19. Finančný audit miestnych verejných orgánov: príklad Francúzska
Epitheorisis Dimosiou Dikaiou (Preskúmanie verejného práva), 2006, str. 46 – 61.

20. Protikorupčné stratégie v rámci právomocí najvyšších kontrolných inštitúcií v 
Európskej únii
Komparatívna štúdia protikorupčných systémov v rámci právomocí najvyšších kontrolných 
inštitúcií v Európe, Séria zameraná na európske verejné právo, zv. LXXXII, 2006, str. 25 a 
nasl., 321 a nasl., 443 a nasl.

21. Nepovinné a povinné výdavky miestnych verejných orgánov. Výdavky a 
problémy s plnením ich rozpočtov
Efimerida Dioitikou Dikaiou (Noviny zamerané na správne právo), 2007, str. 375 – 380.

22. Otázky interpretácie pre vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71 v rámci 
judikatúry gréckeho dvora audítorov
EDKA (Revízia zákona o sociálnom zabezpečení), 2007, str. 817 – 826.

23. Európska integrácia a národná finančná zvrchovanosť
Dioitiki Theoria kai Praxi: Dioikisi kai Koinonia (Administratívna teória a správna prax: 
správa a spoločnosť), vydavateľstvo Sakkoulas, 2007, str. 245 – 268.

24. Vzťah medzi zisteniami v oblasti súdnej kontroly a auditu
Timitikos tomos Nomikou Symvoliou tou Kratos (zväzok venovaný Štátnej rade), 
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vydavateľstvo Ant. N. Sakkoulas, 2008, str. 677 – 707.

25. Otázky výkladu finančných ustanovení: tvdenia a protiargumenty
Zbierka vydaná v mene Loukasa Theocharopoulosa a Dimitru Kontogeorgu 
Theocharopouloua, Aristotle University, Solún, zväzok 1, 2009, str. 461 – 476.

26. Napätie v súvislosti so zákonným sudcom pre predzmluvné overovanie verejných 
zákaziek
Theoria kai Praxi Dioikitikou Dikaiou (Teória a prax správneho práva), 2010, str. 1001 – 
1010.

27. Účinok článku 6 ods. 1 Európskeho dohovoru o ľudských právach na francúzsky 
dvor audítorov
Theoria kai Praxi Dioikitikou Dikaiou (Teória a prax správneho práva), 2011, str. 217 – 228.

28. Námatkový audit povýšenia štátnych zamestnancov Gréckym dvorom audítorov
Zbierka vydaná v mene profesora P. Panagopoulou, 2011, vydavateľstvo Sakkoulas, 
str. 505 – 526.

29. Sociálne slobody a životné prostredie: Asymptotický vzťah európskej 
hospodárskej ústavy
Elliniki Epitheorisi Evropaikou Dikaiou (Grécke preskúmanie európskeho práva), 1/2011,  
zv. 31, 
str. 1 – 10.

30. Informatívna poznámka o Lisabonskej zmluve a jej daňových ustanoveniach
Uverejnené v zbierke: Oi Piges tou Evropaikou Forologikiou Dikaiou. Protogenes kai 
paragogo dikaio prin kai meta ti Lissavona. (Zdroje európskeho daňového práva. Primárne a 
sekundárne právo pred prijatím Lisabonskej zmluvy a po ňom), Nomiki Bivliothiki, 2012, 
str. 38 – 54.

31. (Európsky) dvor audítorov (články 285 – 287 ZFEÚ)
Uverejnené v zbierke: Synthiki EE kai SLEE, Kat’ arthro ermineia (ZEÚ a ZFEÚ, 
Analýza podľa jednotlivých článkov), Ed. V. Christianos, Nomiki Vivliothiki, 2012, str. 1174 – 
1195.

32. Prechod k novému finančnému riadeniu štátu
Theoria kai Praxi Dioikitikou Dikaiou (Teória a prax správneho práva), 2012, str. 797 – 817. 
Zväzok vydaný na počesť profesora Nikolaosa I. Barbasa, 2013, vydavateľstvo Sakkoulas, 
str. 251 – 283.

33. Európska správa hospodárskych záležitostí: od fiškálnej sebadisciplíny k 
posilneniu dohľadu
Časopis Európskeho dvora audítorov, december 2014, č. 11, str. 9 – 13.

34. Strednodobý rámec hospodárskej stratégie: počiatočný prístup
Pamätné vydanie pre riadne správne súdy venované 50. výročiu, vydavateľstvo Sakkoulas, 
2015, str. 793 – 810.

35. Neúplný krok smerom k európskej hospodárskej ústave
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Zväzok publikovaný na počesť profesora Panayiotisa Kanellopoulosa, vydavateľstvo 
Sakkoulas, 2015, str. 477 – 501.

36. Európska hospodárska správa a národné politiky: od fiškálnej sebadisciplíny k 
posilneniu dohľadu
Zväzok vydaný na počesť Vasileiosa Skourisa, vydavateľstvo Sakula, Atény – Solún, 2016, 
str. 265 – 282.

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

38. Európsky semester ako prostriedok koordinácie a dohľadu nad hospodárskymi 
politikami členských štátov Európskej únie
Dikaiomata tou Anthropou (Ľudské práva), č. 72/2017, str. 383 – 403.

39. Následné opatrenia prijaté na základe odporúčaní auditu: skúsenosti EDA
Časopis Európskeho dvora audítorov, december 2017, č. 11, str. 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. (Riadenie a verejné financie – 2. 
európske sympózium o verejných financiách:

diskusia o verejnom financovaní parlamentov v Európe.) č. 5 - 2018, str. 26-32 (Napísal som 
druhú časť článku s názvom Le Contrôle de la Cour des Comptes)
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PRÍLOHA 2: ODPOVEDE Nikolaosa Milionisa NA DOTAZNÍK

Plnenie povinností: ponaučenia a budúce záväzky

1. Aké sú Vaše hlavné úspechy vo funkcii člena Európskeho dvora audítorov? Aké boli 
najväčšie neúspechy?

Za posledných 6 rokov som ako špecializovaný člen uverejnil 7 osobitných správ a 4 kapitoly 
výročnej správy. Dostal som pozitívnu spätnú väzbu k týmto auditom na vypočutiach v 
Parlamente a Rade, ako aj počas brífingov pre médiá a iné zainteresované strany. 

Moji kolegovia mi zverili dôležité horizontálne zodpovednosti (koordinácia, programovanie, 
metodika atď.). V súčasnosti som predsedom komory I zodpovednej za skúmanie 
„udržateľného využívania prírodných zdrojov“ a člen správneho výboru. Viac ako dva roky 
som bol členom zastupujúcim komoru I v komore „Koordinácia, hodnotenie, záruka a rozvoj“ 
(CEAD). Taktiež som bol dva roky členom výboru pre vnútorný audit a v súčasnosti som 
členom redakčnej rady vestníka Európskeho dvora audítorov.

Pokiaľ ide o audity výkonnosti, čelil som dvom typom výziev. Prvou výzvou bolo riešiť 
niektoré veľmi odborné témy, ako sú súpisy skleníkových plynov, systém identifikácie 
poľnohospodárskych pozemkov alebo krížové plnenie, a vypracovať správu o audite s 
príslušnými odporúčaniami pre odborníkov, ktorá bude zároveň prístupná širšej verejnosti. 
Druhou výzvou bolo vytvoriť pridanú hodnotu v oblastiach, ktoré vzbudzujú vysoký verejný 
záujem a pre ktoré je už k dispozícii mnoho správ, napríklad produkty ekologickej 
poľnohospodárskej výroby alebo sústava Natura 2000. Verím, že sa nám podarilo priniesť 
novú perspektívu tým, že sme sa zamerali na našu oblasť odborných znalostí: správne 
riadenie politík EÚ a súvisiace financovanie. 

Hlavný neúspech, ktorý som zažil, bol pomalý pokrok, pokiaľ ide o „jednotný audit“. Práca 
Európskeho dvora audítorov by bola efektívnejšia, keby sme mohli lepšie využívať kontroly 
vykonávané inými audítormi. Tento cieľ bol súčasťou našej stratégie na roky 2018 – 2020, 
najmä pokiaľ ide o vyhlásenie o vierohodnosti. Nevyhnutným predpokladom je, že môžeme 
potvrdiť, že práca ostatných audítorov je spoľahlivá. Pre okruh 2 VFR – „Prírodné zdroje“, 
pre ktorý som spravodajcom, sa preukázalo, že je to zložitejšie, ako sa očakávalo. Naše 
výročné správy a osobitná správa č. 7/2017 opakovane poukazovali na nedostatky tak na 
úrovni Komisie, ako aj na úrovni certifikačných orgánov v členských štátoch. Vydali sme 
odporúčania na zlepšenie situácie. 

2. Aké hlavné ponaučenia ste si zobrali zo svojej oblasti pôsobnosti/z dosiahnutých 
výsledkov v rámci svojej funkcie a výkonu audítorských úloh? 

Od roku 2016 som spravodajcom pre kapitolu 7 výročnej správy o prírodných zdrojoch, ktorá 
pokrýva výdavky vo výške 58 miliárd EUR alebo približne 37 % rozpočtu EÚ (údaje z roku 
2018). V roku 2015 som bol spravodajcom pre prvý rok, v ktorom Európsky dvor audítorov 
(EDA) pripravil samostatnú kapitolu výročnej správy o bezpečnosti a občianstve.

Bol som spravodajcom pre tieto správy o audite výkonnosti:

- Osobitná správa č. 24/2014: Je podpora EÚ na prevenciu a obnovu škôd v lesoch 
spôsobených požiarmi a prírodnými katastrofami dobre riadená?
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- Osobitná správa č. 25/2015: Podpora EÚ pre vidiecku infraštruktúru: potenciál 
dosiahnuť výrazne výhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou

- Osobitná správa č. 25/2016: Systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov: 
užitočný nástroj na určovanie poľnohospodárskej pôdy, na ktorú možno poskytnúť 
podporu – jeho riadenie by sa však mohlo ďalej zlepšovať

- Osobitná správa č. 26/2016: Zvýšenie účinnosti krížového plnenia a dosiahnutie 
zjednodušenia ostáva výzvou

- Osobitná správa č. 1/2017: Na vykonávanie sústavy Natura 2000 s plným využitím jej 
potenciálu je potrebné väčšie úsilie

- Osobitná správa č. 4/2019: Systém kontroly produktov ekologickej poľnohospodárskej 
výroby sa zlepšil, niektoré výzvy však zostávajú

- Osobitná správa č. 18/2019 o inventúrach emisií skleníkových plynov (má sa 
uverejniť v novembri 2019)

Jedným z hlavných poznatkov, ktoré som získal, je význam otvoreného dialógu a 
uplatňovania toho, čo sa v metodike Európskeho dvora audítorov uvádza ako tzv. prístup 
zamedzujúci prekvapeniam. Takýto prístup pomáha budovať konštruktívne a priame vzťahy s 
našimi kontrolovanými subjektmi. Veľmi nám to pomáha pochopiť ťažkosti vyskytujúce sa 
pri vykonávaní politík EÚ a vypracúvaní konkrétnejších a užitočnejších odporúčaní. Účinná 
komunikácia si vyžaduje dôveru a dobrú vôľu na oboch stranách, aby sa dosiahol lepší 
výsledok, pokiaľ ide o audit, ale najmä o občanov EÚ. 

Otvorený dialóg je nielen osvedčeným postupom vo vzťahu ku kontrolovaným subjektom, ale 
je dôležitý aj vo vzťahoch, ktoré budujeme s Parlamentom a inými zainteresovanými 
stranami. Audit je relevantnejší, ak je v súlade so súčasnými alebo budúcimi politickými 
prioritami a ak je založený na rozsiahlej konzultácii s politickými expertmi a zástupcami 
občianskej spoločnosti. 

3. Akú pridanú hodnotu pre EDA by ste chceli priniesť do druhého funkčného obdobia, 
najmä v oblasti, v ktorej pôsobíte? Chceli by ste zmeniť oblasť, v ktorej pôsobíte? Čo 
Vás motivuje?

Moji kolegovia a ja sme v komore I prispeli k formovaniu budúcnosti niektorých kľúčových 
politík EÚ. V našom stanovisku k novej SPP sa poukazuje na potrebu založiť návrh na 
dlhodobej vízii pre poľnohospodárstvo EÚ, podrobnejšom posúdení príjmov 
poľnohospodárov, jasných environmentálnych ambíciách a účinnom rámci výkonnosti a 
zodpovednosti. Naše správy o otázkach súvisiacich s klímou by mali napomôcť tomu, aby sa 
úsilie zameralo na dosiahnutie ambicióznych dlhodobých cieľov EÚ v oblasti znižovania 
emisií skleníkových plynov. Verím, že môžeme vytvoriť pridanú hodnotu tým, že budeme 
pokračovať na tejto ceste a ďalej sa venovať už nastoleným otázkam a skúmať účinky 
súčasných a budúcich politík. 

Ako audítor, sudca a akademický pracovník som vychádzal z mojich doterajších skúseností s 
cieľom začleniť do našej audítorskej práce rôzne perspektívy. Bol som tiež veľmi motivovaný 
oblasťami, ktorými sa zaoberá komora I, a som pripravený čeliť budúcim výzvam. Rád by 
som ostal v tej istej komore na začiatku prípadného druhého funkčného obdobia. Zároveň 
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však považujem za dobré, aby audítori rotovali po niekoľkých rokoch, aby boli skúsenosti, 
ktoré získali, využité v nových oblastiach a aby iní audítori preskúmali témy, ktorými sa 
človek predtým zaoberal. 

4. Ako chcete zabezpečiť dosahovanie plánovaných audítorských cieľov v rámci 
audítorských úloh? Stalo sa Vám, že ste nemohli vykonať audit a z akých dôvodov? Čo 
robíte v takýchto kontroverzných prípadoch? 

Ako každý projekt, aj audity môžu čeliť ťažkostiam pri vykonávaní, ktoré vedú k 
oneskoreniam alebo určitým problémom pri dosahovaní plánovaného výsledku. Aby sa 
predišlo takýmto situáciám, pozorne sledujem audítorskú prácu od plánovania, cez realizáciu 
až po podávanie správ. Snažím sa predvídať ťažkosti a v prípade, že sa objavia, reagujem 
rýchlo a flexibilne. Preto som nikdy nemusel zrušiť prebiehajúcu audítorskú úlohu. Niekedy 
bolo potrebné prispôsobiť pôvodný plán realite a čeliť miernym oneskoreniam. Vždy som 
uprednostňoval vypracovanie vysokokvalitnej správy na základe dostatočných dôkazov a 
vydanie príslušných odporúčaní, a to aj za cenu niekoľkých týždňov omeškania.

5. Ak by ste boli opätovne potvrdený pre druhé funkčné obdobie a hypoteticky, ak by ste 
boli zvolený za predsedu komory EDA, ako by ste usmerňovali prácu s cieľom 
vymedziť jej priority? Mohli by ste uviesť dve alebo tri oblasti, na ktoré by ste sa chceli 
v budúcnosti zamerať?

Ako predseda komory I sa domnievam, že ako priority na nasledujúce roky by sme mali 
vidieť posúdenie modelu vykonávania SPP po roku 2020, úsilia o to, aby sa 
poľnohospodárstvo stalo šetrnejším k životnému prostrediu a klíme, súdržnosti politík EÚ s 
cieľmi zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2030 a 2050, účinnosti projektov v 
oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a adaptácie na zmenu klímy a spôsobu, ako EÚ rieši 
iné environmentálne výzvy (biodiverzita, kvalita vody a ovzdušia, plasty atď.).

6. Ak by ste boli zodpovedný za výber audítorských úloh v súvislosti s prípravou ročného 
pracovného programu Európskeho dvora audítorov, na základe čoho by ste rozhodovali 
medzi prioritami činností, ktoré by žiadal Parlament a/alebo výbor CONT? 
Čo by ste robili v prípade, ak by politická priorita nezodpovedala posúdeniu rizika 
činností Únie, ku ktorému by dospel EDA? 

Pri výbere audítorských úloh by sa mali zvážiť viaceré faktory: kontrolovateľnosť (v 
závislosti od mandátu EDA, rozdelenie zodpovednosti medzi EÚ a členskými štátmi), 
významnosť (z hľadiska rozpočtu alebo podľa povahy), včasnosť (napríklad odkaz na návrh 
na revíziu politiky), relevantnosť pre zainteresované strany a pridanú hodnotu. Návrhy 
výborov Parlamentu sú v tejto súvislosti veľmi užitočné, pretože určujú jasné politické 
priority. V našom ročnom pracovnom programe sme zohľadnili mnohé z týchto návrhov. 
Poskytujeme aj spätnú väzbu Parlamentu, pokiaľ ide o dôvody, prečo sme pre audit témy 
zvolili iný moment alebo prístup z iného uhla. 

Riadenie portfólia, pracovné metódy a výsledky

7. Vypracúvanie kvalitných, spoľahlivých a včasných správ má zásadný význam: 

– Ako by ste zabezpečili, aby boli údaje použité v rámci auditu spoľahlivé a zistenia 
aktuálne?
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Pri odkazovaní na externé údaje dávame pozor na to, aby sme využili v čase nášho auditu 
najaktuálnejšie dostupné informácie a podľa možnosti ich pri príprave správy aktualizovali. 
Vo všeobecnosti sme závislí od včasnosti vonkajších zdrojov. Vždy používame dôveryhodné 
zdroje (od štatistických úradov, cez údaje kontrolované Komisiou na základe podkladov 
členských štátov, po vedecké štúdie atď.) a objasňujeme akúkoľvek neistotu, pokiaľ ide o 
spoľahlivosť informácií. 

Pokiaľ ide o údaje, ktoré Európsky dvor audítorov predkladá, ako aj o akýkoľvek dôkaz, ktorý 
uvádzame v našich správach, máme zavedené postupy kontroly kvality na zabezpečenie 
presnosti a spoľahlivosti informácií.

– Ako by ste zlepšili kvalitu a vhodnosť odporúčaní?

V posledných rokoch sme zlepšili postupy tak, aby sme dospeli k našim odporúčaniam, ktoré 
teraz zahŕňajú cieľové dátumy vykonávania, o ktorých sa diskutuje s kontrolovaným 
subjektom. S cieľom prerokúvať hlavné posolstvá organizujeme interné zasadnutie zamerané 
na vyvodzovanie záverov, na ktorom sa zúčastňujú aj zamestnanci, ktorí nie sú priamo 
zapojení do auditu. Je to veľmi dôležitý krok, ktorý nám pomáha primerane utvárať našu 
správu. Spravidla hneď ako je k dispozícii prvý návrh správy opäť sa stretneme, aby sme 
diskutovali o odporúčaniach. Potom je veľmi dôležité otvorene diskutovať s našimi 
kontrolovanými subjektmi, aby sme zistili, či môžeme zlepšiť naše odporúčania (napríklad 
zohľadňujúc náklady na vykonávanie, začlenenie do prebiehajúcich iniciatív, časový rámec 
potrebný na vykonávanie). Otvorená diskusia zvyčajne prispieva k vzájomnému 
porozumeniu, neznamená však, že vždy môžeme dosiahnuť dohodu. Európsky dvor audítorov 
je naďalej zodpovedný za vypracovanie vlastného nezávislého stanoviska a zverejnenie 
akéhokoľvek významného rozdielu v názoroch s kontrolovaným subjektom.

8. Cieľom reformy EDA je vytvoriť silnejší vzťah zodpovednosti medzi audítorským 
tímom a spravodajcom: 

– Vzhľadom na Vaše skúsenosti, myslíte si, že by sa mal člen aktívnejšie zapájať do 
auditu?

Úloha spravodajcu je kľúčová vo fáze plánovania, keď sú ciele auditu vymedzené, vo fáze 
realizácie na zabezpečenie kvality úvodných zistení zasielaných našim kontrolovaným 
subjektom a vo fáze podávania správ na kontrolu toho, či sú závery a odporúčania správy 
jasné a riadne podporené. Je tiež dôležité ponechať určitú autonómiu a zodpovednosť 
audítorom, ktorí počas audítorskej práce rozvíjajú špecifické odborné znalosti. Motivácia 
celého tímu má zásadný význam pre vypracovanie vysokokvalitnej správy.

– Zmenili by ste niečo na spôsobe Vašej spolupráce s audítorským tímom? Ak áno, 
akým spôsobom? 

Nadviazal som veľmi otvorené a profesionálne vzťahy s rôznymi audítorskými tímami, s 
ktorými som mal tú česť pracovať. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby boli hlavní audítori 
(najmä hlavný manažér a vedúci úloh) zapojení do celého procesu od úvodných diskusií až po 
predloženie správy Parlamentu, Rade, médiám a iným zainteresovaným stranám. Členovia 
tímu tak majú skutočný pocit zodpovednosti. Pomáha im to lepšie pochopiť a reagovať na 
očakávania našich čitateľov.
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9. Aké zmeny by ste navrhli v záujme ďalšieho zlepšenia fungovania Európskeho dvora 
audítorov, jeho modernizácie, plánovania a činnosti (cyklus auditov)? Mohli by ste 
uviesť, po vašom prvom mandáte, pozitívny a negatívny aspekt činnosti EDA?

Európsky dvor audítorov výrazne zlepšil postupy plánovania svojej práce. Vypracovali sme a 
pravidelne aktualizujeme „prehľady politík“ s cieľom monitorovať vývoj vo všetkých 
hlavných oblastiach politiky EÚ. Na základe týchto prehľadov politík a návrhov 
zainteresovaných strán vytvárame široké spektrum námetov na audit, o ktorých diskutujeme 
na rôznych úrovniach skôr než sa členovia dohodnú na konečnom výbere. Tento proces sa 
koná každý rok, domnievam sa však, že by bolo vhodnejšie začleniť ho do viacročnej 
perspektívy s cieľom lepšie predvídať nadchádzajúce dôležité otázky pre naše zainteresované 
strany. 

Pozitívnym aspektom na EDA je určite odborná spôsobilosť, motivácia a rôznorodosť 
personálu. Je radosť pracovať v takomto stimulujúcom prostredí, čo nám dáva príležitosť 
vzdelávať sa a neustále zlepšovať.

Náročnejšou výzvou pre takúto rôznorodú inštitúciu, ktorá má zodpovednosť za celé politiky 
a rozpočet EÚ, je  vystupovať jednotne. Ako spravodajca sa zameriavame na audity v rámci 
našich povinností, komory sa zaoberajú len svojimi vlastnými oblasťami auditu, a preto je pre 
každého z nás výzvou, aby sme sledovali, čo sa deje v iných oblastiach a aby sme zaujali 
globálny prístup. Máme celý rad postupov, ktoré nám pomáhajú fungovať ako jedna 
inštitúcia. 

10. Podľa zmluvy je úlohou Dvora audítorov pomáhať Európskemu parlamentu pri výkone 
jeho právomocí v oblasti kontroly plnenia rozpočtu s cieľom posilniť verejný dohľad 
nad všeobecnými výdavkami a zároveň zlepšiť efektívnosť ich vynakladania:

– Vzhľadom na skúsenosti z Vášho prvého funkčného obdobia, ako by sa mohla 
spolupráca medzi Dvorom audítorov a Európskym parlamentom (Výborom pre 
kontrolu rozpočtu) v oblasti auditu rozpočtu EÚ ďalej zlepšiť?

Spolupráca medzi našimi dvoma inštitúciami funguje dobre. Pri príprave nášho ročného 
pracovného programu pozorne sledujeme potreby výboru CONT a iných výborov Parlamentu 
(pozri aj odpoveď na otázku 6). Vypracúvame príslušné správy, ktoré sú vo všeobecnosti 
dobre prijímané a vedú k zaujímavým diskusiám počas vypočutí vo výbore CONT. 
Vybudovali sme aj dobré vzťahy so špecializovaným výborom Parlamentu, v rámci ktorého 
predkladáme stále viac našich správ. V súčasnosti však máme málo výmen v štádiu 
plánovania našich auditov, teda keď uvažujeme o hlavných rizikách a otázkach auditu, na 
ktoré chceme odpovedať. Myslím si, že by sme mohli zvážiť vedenie takýchto diskusií na 
neformálnej úrovni tým, že nadviažeme včasné kontakty medzi našimi inštitúciami. 

– Analogicky, ako by sa mohli posilniť vzťahy medzi EDA a národnými audítorskými 
inštitúciami?

Dvor audítorov posilnil svoju prítomnosť na úrovni členských štátov. V prvom roku svojho 
funkčného obdobia som nadviazal kontakt s gréckym parlamentom. Každoročne predkladám 
výsledky práce Európskeho dvora audítorov na spoločnej schôdzi Stáleho výboru pre 
hospodárske veci a Osobitného stáleho výboru pre európske záležitosti. Prispieva to k 
zvyšovaniu informovanosti o európskych otázkach na vnútroštátnej úrovni. Verím, že je to aj 
nepriamy spôsob, ako zvýšiť záujem o európske témy vo vnútroštátnych najvyšších 
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kontrolných úradoch. Uskutočnili sme niektoré spoločné audity vrátane auditu na kontrolu 
kvality ovzdušia v komore I (osobitná správa č. 23/2018) a pravidelne sme v kontakte s inými 
najvyššími kontrolnými úradmi prostredníctvom pracovných skupín organizácie EUROSAI, 
aby sme začali ďalšie iniciatívy. Spoločné audity môžu mať osobitný význam pre oblasti 
spoločnej právomoci EÚ a členských štátov. Musíme ďalej rozvíjať našu spoluprácu s 
vnútroštátnymi najvyššími kontrolnými úradmi a prekonať praktické ťažkosti, s ktorými sme 
sa stretli.

V osobitnom prípade Grécka Európsky dvor audítorov poskytol aj technickú pomoc Dvoru 
audítorov Helénskej republiky, najmä s cieľom rozvíjať jeho kapacitu vykonávať viac auditov 
výkonnosti. 

11. Ako budete podporovať Parlament pri skracovaní postupu udeľovania absolutória? Aké 
kroky môžete Vy osobne podniknúť?

EDA prijal kroky na skrátenie času potrebného na vypracovanie svojej výročnej správy. Teraz 
sa zverejňuje začiatkom októbra, o mesiac skôr ako predtým. 

Aby sme vypracovali naše vyhlásenie o vierohodnosti, musíme posúdiť, do akej miery 
môžeme zo zavedených kontrolných systémov vyvodiť záruku a rozhodnúť o požadovanej 
úrovni vecných kontrol platieb. Čím viac budeme kontrolné systémy považovať za 
spoľahlivé, tým auditov budeme musieť pri platbách uskutočniť po ukončení rozpočtového 
roka. Keďže kvalita kontrolných systémov sa zlepšuje, existuje potenciál na skrátenie času 
potrebného na vypracovanie nášho vyhlásenia o vierohodnosti.

Systémy kontroly zahŕňajú celý reťazec aktérov. Berúc ako príklad výdavky SPP to zahŕňa 
kontroly platobných agentúr, certifikačných orgánov, Komisie a nakoniec aj Európskeho 
dvora audítorov. Ako už bolo vysvetlené (pozri otázku č. 1, problematiku jednotného auditu), 
my (a aj Komisia) naďalej odhaľujeme nedostatky na rôznych úrovniach tohto reťazca. 
Jednoducho povedané to znamená, že ďalší kontrolóri v reťazci sa nemôžu dostatočne 
spoľahnúť na kontroly, ktoré predtým vykonali iní. Neefektívnosť v kontrolnom reťazci 
predlžuje čas potrebný na dokončenie celého cyklu a môže mať vplyv na okamih, v ktorom 
môžu byť sprístupnené kľúčové dokumenty Komisie (konsolidované účtovné závierky EÚ, 
výročné správy o činnosti generálnych riaditeľov, výročná správa Komisie o riadení a 
výkonnosti). Som presvedčený, že lepšie integrovaný a spoľahlivejší kontrolný systém je 
kľúčom k skráteniu času potrebného na vypracovanie výročnej správy EDA.

Nezávislosť a integrita 

12. Aké záruky nezávislosti môžete poskytnúť Európskemu parlamentu a ako by ste 
zabezpečili, aby žiadna Vaša činnosť v minulosti, súčasnosti ani v budúcnosti nemohla 
spochybniť plnenie Vašich úloh v rámci EDA? 

Už viac ako 20 rokov pôsobím ako sudca Dvora audítorov Helénskej republiky a stal som sa 
podpredsedom. Ako sudcovia pestujeme silnú kultúru nezávislosti založenú na našom 
ústavnom rámci a na našich etablovaných tradíciách, ktoré v roku 1833 súd vytvoril ako 
inštitucionálny pilier pre nový nezávislý štát. Ako člen Európskeho dvora audítorov v plnej 
miere dodržiavam kódex správania členov Dvora audítorov a pridŕžam sa našich etických 
hodnôt a audítorských štandardov. Počas mojej kariéry som nikdy neprestal predkladať 
otázky, ktoré som považoval za nevyhnutné vzhľadom na ochranou záujmov občanov. 
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13. Ako by ste postupovali v prípade závažných nezrovnalostí alebo dokonca podvodu vo 
fondoch EÚ, či korupcie, do ktorých by boli zapojené osoby v členskom štáte, z ktorého 
pochádzate? Boli ste počas svojho súčasného mandátu v takejto situácii?

Každý prípad podozrenia z podvodu v súvislosti s fondmi EÚ a/alebo z korupcie by som 
postúpil Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF) bez ohľadu na to, či sa týka 
Grécka alebo iného členského štátu. Ako inštitúcia a osobne ako poslanci uplatňujeme 
politiku nulovej tolerancie.

V praxi sú takéto prípady najskôr odhalené audítorským tímom, ktorý sa obráti na právnu 
službu EDA. Predseda potom postúpi tieto informácie úradu OLAF. Podnecujem našich 
audítorov, aby oznamovali všetky podozrivé prípady, nie som však priamo zapojený do 
procesu ich postúpenia. Naši audítori absolvujú odbornú prípravu zameranú na odhaľovanie a 
oznamovanie možných prípadov podvodov. 

Je dôležité poznamenať, že len niekoľko z chýb, ktoré zistíme, možno považovať za prípady 
podozrenia z podvodu. Počas troch rokov môjho pôsobenia vo funkcii spravodajcu pre 
kapitolu 7 výročnej správy s názvom „Prírodné zdroje“ postúpili príslušní audítori úradu 
OLAF 10 prípadov. Niektoré z nich sa týkali Grécka. 

14. Existencia konfliktu záujmov môže ohroziť dobré meno EDA. Ako by ste sa postavili k 
akémukoľvek konfliktu záujmov? 

Európsky dvor audítorov zriadil etický výbor na posúdenie všetkých relevantných záležitostí 
etickej povahy. Tvoria ho dvaja členovia EDA a externý expert. 

Ako členovia sa musíme vyhýbať všetkým situáciám, ktoré by predstavovali konflikt 
záujmov, alebo by ako také mohli byť vnímané (pozri článok 2 kódexu správania členov 
EDA). Počas môjho prvého funkčného obdobia som sa s takouto situáciou nestretol. Ak by 
som bol v budúcnosti konfrontovaný s možným konfliktom záujmov, informoval by som 
etický výbor a predsedu Európskeho dvora audítorov a pri najvyššej miere transparentnosti 
ich požiadal o to, aby prijali vhodné opatrenia, napríklad oslobodili ma od akýchkoľvek 
povinností súvisiacich s danou úlohou. 

15. Ste účastníkom akéhokoľvek súdneho konania? Ak áno, akého druhu?

Nie som účastníkom žiadneho súdneho konania.

16. Aké konkrétne záväzky ste pripravený prijať, pokiaľ ide o zvyšovanie transparentnosti, 
posilňovanie spolupráce a prijímanie účinných následných opatrení vyplývajúcich z 
pozícií Parlamentu a jeho požiadaviek týkajúcich sa auditov? 

Analýza žiadostí Parlamentu o audit je súčasťou procesu prípravy ročného pracovného 
programu Európskeho dvora audítorov (pozri aj odpoveď na otázku 6). Našu analýzu potom 
predseda Európskeho dvora audítorov predkladá predsedovi Konferencie predsedov výborov.

EDA tiež bod po bode vypracúva odpovede na otázky, ktoré predložil Parlament vo svojich 
uzneseniach o absolutóriu. 

Okrem týchto komunikačných kanálov by sme podľa môjho názoru mali prehĺbiť našu 
spoluprácu na priamejšej a neformálnejšej úrovni, a to medzi členmi výboru CONT a členmi 
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Európskeho dvora audítorov a medzi zamestnancami sekretariátu výboru CONT a našimi 
manažérmi auditu.

Ďalšie otázky

17. Stiahnete svoju kandidatúru na obnovenie mandátu, ak by Európsky parlament zaujal 
odmietavé stanovisko k Vášmu vymenovaniu za člena EDA?

V takomto prípade by som svoju kandidatúru stiahol. 

Bol by som veľmi vďačný, keby sme mohli pokračovať v konštruktívnej spolupráci s cieľom 
zlepšiť politiky Únie a ich vykonávanie. Vaša dôvera v moju profesionalitu, integritu a 
nezávislosť je pre takúto spoluprácu kľúčová.

18. Vymenovanie za člena Dvora audítorov so sebou prináša plnú pozornosť a oddanosť 
samotnej inštitúcii a zabezpečenie dôvery občanov Únie:

– Aký je podľa Vás najlepší spôsob, ako sa ujať týchto povinností?

Som plne oddaný mojim povinnostiam poslanca a predsedu Európskeho dvora audítorov. V 
mojom každodennom pracovnom prostredí prikladám veľký význam podpore tímového ducha 
v radoch členov, uplatňovaniu zásady kolegiality na úrovni súdu a komory a presadzovaniu 
otvorenej a inkluzívnej pracovnej atmosféry v rámci našich audítorských tímov. Pri 
zastupovaní inštitúcie navonok robím všetko pre to, aby som propagoval kvalitu našich správ 
a odporúčaní a zabezpečil, aby sme mohli maximalizovať náš vplyv.

– Aká je Vaša súčasná situácia, pokiaľ ide o počet dní vašej prítomnosti v Luxemburgu? 
Máte v úmysle niečo na tejto situácii zmeniť?

Trvalo žijem v meste Luxemburg a som neustále pripravený zaoberať sa našimi pracovnými 
prioritami. V prípade opätovného vymenovania plánujem tento stav zachovať.
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