Ladislav BALKO
Γεννήθηκε το 1954 στο Slepčany (Σλοβακία).

Εκπαίδευση:
1978

Πτυχίο Νομικής - Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Comenius της Μπρατισλάβα

1980

Μεταπτυχιακές σπουδές στα νομικά (PhD 2000)

2002

Αναπληρωτής καθηγητής δημοσιονομικού και εμπορικού δικαίου

Επαγγελματική πείρα:
1980 – 1990

Δημοσιογράφος στην Τσεχοσλοβακική Ραδιοφωνία

1990 – 1991

Επικεφαλής του νομικού τμήματος της Διεύθυνσης Τελωνείων της Σλοβακικής
Δημοκρατίας

1991 – 1999

Διάφορες διευθυντικές θέσεις, συμπεριλαμβανομένης αυτής του αναπληρωτή
γενικού διευθυντή της μεγαλύτερης εμπορικής τράπεζας της Σλοβακίας, της
Všeobecná úverová banka (VÚB)

2001 – 2004

Υποδιοικητής και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας ΕισαγωγώνΕξαγωγών της Σλοβακικής Δημοκρατίας

2003

Γενικός διευθυντής του κρατικού Οργανισμού Ανάπτυξης των Επενδύσεων και του
Εμπορίου της Σλοβακίας (SARIO)

2004 – 2006

Μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Σλοβακίας (NBS), το
οποίο συνιστά το ανώτατο διοικητικό όργανο της κεντρικής τράπεζας

2006 – 2010

Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της κρατικής Τράπεζας Εγγυήσεων και
Ανάπτυξης της Σλοβακίας (SZRB)

2006 – 2010

Σύμβουλος του Πρωθυπουργού της Σλοβακικής Δημοκρατίας σε χρηματοπιστωτικά
θέματα και θέματα ξένων επενδύσεων

1995 – 2010

Ως λέκτορας και μετέπειτα Πρόεδρος του Τμήματος Δημοσιονομικού Δικαίου της
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Comenius της Μπρατισλάβα, δίδαξε δημόσια
οικονομικά, δημοσιονομικό δίκαιο, δημοσιονομικό έλεγχο, φορολογικό και
τελωνειακό δίκαιο, νομισματικό και συναλλαγματικό δίκαιο, καθώς και δίκαιο
χρηματοπιστωτικών αγορών. Έχει συγγράψει πληθώρα άρθρων για θέματα που
άπτονται των επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων του, και έχει
εκδώσει αρκετά συγγράμματα δημοσιονομικού δικαίου.

Διορίστηκε Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 7 Μαΐου 2010.

Έως τις 30 Ιανουαρίου 2014, ήταν μέλος του Τμήματος IV και αρμόδιος για τον έλεγχο στο πλαίσιο
της DAS στον τομέα της έρευνας και των λοιπών εσωτερικών πολιτικών, καθώς και για τον έλεγχο
επιδόσεων στον αυτό τομέα. Τον Απρίλιο του 2012, διορίστηκε ως το αναπληρωματικό μέλος που
εκπροσωπεί το Τμήμα ΙV στο Τμήμα CEAD και, την 1η Φεβρουαρίου 2013, ως το αναπληρωματικό
μέλος που εκπροσωπεί το Τμήμα IV στη Διοικητική Επιτροπή. Επιπλέον, διορίστηκε μέλος της
επιτροπής εσωτερικού ελέγχου στις 12 Φεβρουαρίου 2012 και, από τις 24 Απριλίου 2013 έως τις 28
Φεβρουαρίου 2014, διετέλεσε πρόεδρος της επιτροπής αυτής.
Τον Φεβρουάριο του 2014, διορίστηκε μέλος του Τμήματος II «Διαρθρωτικές πολιτικές, μεταφορές
και ενέργεια» και ήταν, έως τη λήξη της πρώτης θητείας του στο Συνέδριο τον Μάιο του 2016,
εισηγητής του κεφαλαίου 6 «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή» της ετήσιας έκθεσης και
υπεύθυνος για τον έλεγχο στο πλαίσιο της DAS, καθώς και για αρκετούς ελέγχους επιδόσεων στον
αυτό τομέα. Επίσης, εκπροσωπούσε το Τμήμα II στο Τμήμα CEAD.
Τον Μάιο του 2016, ο Ladislav Balko διορίστηκε εκ νέου Μέλος του Συνεδρίου για δεύτερη θητεία.
Παραμένει μέλος του Τμήματος II και είναι υπεύθυνος για σειρά ελέγχων επιδόσεων.
Δημοσιεύσεις:
 «Σημασία της έρευνας για την Προεδρία και για την ΕΕ, ιδίως στο πλαίσιο της οικονομικής και

χρηματοπιστωτικής κρίσης» [Σεμινάριο σχετικά με την απλούστευση «Απλούστευση και
ενίσχυση της αποδοτικότητας των ερευνητικών προγραμμάτων» - εκδήλωση στο πλαίσιο της
βελγικής Προεδρίας - Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2010]

 «Νέες απαιτήσεις νομικής ρύθμισης του προϋπολογισμού της ΕΕ και του ελέγχου του

προϋπολογισμού» και «Νομιμοποίηση των ιδίων φόρων της ΕΕ» [Διάσκεψη «Το δίκαιο ως
παράγων ενότητας στην Ευρώπη - νομολογία και πρακτική» - Μπρατισλάβα, 22 Οκτωβρίου 2010]

 Παρουσίαση του έργου του Συνεδρίου, με έμφαση στον έλεγχο των δαπανών έρευνας και,

συγκεκριμένα, των πόρων που διοχετεύονται μέσω του ΕΣΕ [Επιστημονικό συμβούλιο του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας - 29η συνεδρίαση της ολομέλειας, Βρυξέλλες,
9 Φεβρουαρίου 2011]



«Υποχρέωση λογοδοσίας στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων» [Πλαίσιο και διάσκεψη
με θέμα «Ένωση καινοτομίας» - Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2011]

 «Μείωση του ποσοστού σφάλματος και βελτίωση της λογοδοσίας» [Ακρόαση ενώπιον της

ομάδας ΕΛΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το «Ορίζων 2020» - «Το μέλλον της
έρευνας στην ΕΕ» - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2012]

 Συμβολή του ΕΕΣ στην επετειακή δημοσίευση του ανώτατου οργάνου ελέγχου της Σλοβακικής

Δημοκρατίας [σεμινάριο επί τη ευκαιρία της 20ής επετείου από την ίδρυση του ΑΟΕ της
Σλοβακικής Δημοκρατίας, Μπρατισλάβα, 4 Απριλίου 2013]

 Ελεγκτική εξουσία του κράτους και ρόλος του ελέγχου ως προς την αντιμετώπιση της τρέχουσας

οικονομικής κρίσης [Legal Forum 2013 - Μπρατισλάβα, 10-11 Οκτωβρίου 2013]

 «Η συμβολή των ελεγκτών στη βελτίωση του εφαρμοστικού συστήματος στο πλαίσιο της

πολιτικής συνοχής - η προοπτική του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου» [23η ετήσια
συνεδρίαση των ευρωπαίων ελεγκτών στον τομέα των διαρθρωτικών δράσεων - Ομάδα των
ομολόγων, Μπρατισλάβα, 22 Σεπτεμβρίου 2014]

▪ «Past Evidence, Current Experience and Future Perspectives» [Συζήτηση πάνελ σχετικά με τον
προσανατολισμό των ΕΔΕΤ στις επιδόσεις και τα αποτελέσματα, Διάσκεψη για την πολιτική
συνοχής της ΕΕ – Μπρατισλάβα, 15 Σεπτεμβρίου 2016]
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