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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl siūlymo skirti François-Roger Cazala Audito Rūmų nariu
(C9-0121/2019 – 2019/0814(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 (A9-0000/2019),

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

1. teikia teigiamą / neigiamą nuomonę dėl Tarybos siūlymo skirti François-Roger Cazala 
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. FRANÇOIS-ROGER CAZALA GYVENIMO APRAŠYMAS

Išsilavinimas:

Paryžiaus politikos mokslų institutas „Sciences Po“
Paryžiaus I-asis universiteto teisės bakalauro diplomas
Nacionalinė viešojo administravimo mokykla (1981 m. laida)
Sertifikuotas vyriausybinio audito specialistas (Vidaus auditorių institutas)
Karjera: Auditorius (1981–1985 m.), patarėjas-referentas (1985–1999 m.), Audito Rūmų 
vyriausiasis patarėjas nuo 1999 m.

1981–1985 m. Audito rūmai
1986–1988 m. Valstybės tarnybos ir planavimo ministro (p. H. de Charrette) 

techninis patarėjas; sritys: statutiniai klausimai, vyresnieji klausimai, 
Nacionalinė viešojo administravimo mokykla

1988–1989 m. Audito rūmai
1989–1992 m. Užsienio reikalų ministerijos deleguotasis pareigūnas (Ekonomikos 

reikalų direkcija, direktoriaus pavaduotojas tarptautiniais aplinkos 
klausimais)

1992–1995 m. Prancūzijos ambasados Vokietijoje antrasis patarėjas (Vokietijos 
vidaus politikos klausimais)

1995 m. Aplinkos ministrės (p. Corinne Lepage) kabineto direktorius
1996–1998 m. Audito Rūmai (kontrolės sritys: Ministro Pirmininko tarnybos, 

Vidaus reikalų ministerija, Teisingumo ministerija ir Užsienio 
reikalų ministerija)

1998–2008 m. EBPO programos „SIGMA“, bendros EBPO ir Europos Sąjungos 
iniciatyvos, finansuojamos visų pirma Europos Sąjungos lėšomis, 
skirtos paremti viešojo administravimo reformoms Centrinės ir Rytų 
Europos šalyse ir Europos kaimynystės politikos šalyse, deleguotasis 
administratorius. Konkretūs pavesti klausimai – viešieji finansai, 
išorės auditas (audito rūmų ir lygiaverčių kontrolės ir vidaus audito 
institucijų steigimas)

2008 m. rugsėjo mėn. Audito rūmų trečiųjų rūmų vyriausiasis patarėjas (kontrolės sritys: 
švietimas, moksliniai tyrimai, universitetai, kultūra ir komunikacija)

2011 m. balandžio mėn. Audito rūmų septintųjų rūmų vyriausiasis patarėjas ir Transporto 
skyriaus pirmininkas

2018 m. sausio mėn. Audito rūmų pirmųjų rūmų vyriausiasis patarėjas ir Ekonomikos 
plėtros ir viešųjų finansų sektoriaus skyriaus pirmininkas

Kita veikla:

1981–1987 m. Paryžiaus politikos mokslų instituto („Sciences Po“) lektorius
1981–1987 m. Įvairių tarpžinybinių komitetų ir darbo grupių viešojo administravimo 

klausimais narys arba pranešėjas
1981–1987 m. Įvairių tarpžinybinių komitetų ir darbo grupių viešojo administravimo 

klausimais narys arba pranešėjas
1996–1998 m. Agentūros „Agence France-Presse“ finansų komisijos generalinis 

pranešėjas
1996–1998 m. Audito rūmų auditorių ir buvusių auditorių asociacijos generalinis 
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sekretorius
2008–2012 m. Audito rūmų auditorių ir buvusių auditorių asociacijos valdybos narys
2009–2012 m. Tarptautinių organizacijų – EUMETSAT (Darmštatas) ir Jungtinių 

Tautų narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuro 
(UNODC, Viena) audito komandų narys, Visuotinio branduolinių 
bandymų uždraudimo sutarties organizacijos (CTBTO) išorės audito 
direktorius 

2012–2013 m. Vienas iš Darbo grupės dėl profesinių normų įgyvendinimo finansines 
bylas nagrinėjančiuose teismuose pirmininkų

Nuo 2014 m. Audito rūmų atstovas Audito įmonių vyriausioje taryboje
Nuo 2016 m. Europos stabilumo mechanizmo auditorių kolegijos narys, vėliau – 

pirmininkas

Kalbos:

vokiečių k. – laisvai skaitau, kalbu, rašau
anglų k.– laisvai skaitau, kalbu, rašau
italų k. – pagrindai
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2 PRIEDAS. FRANÇOIS-ROGER CAZALA ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS

Profesinė patirtis
1. Nurodykite savo profesinę patirtį viešųjų finansų – biudžeto planavimo, vykdymo ar 

valdymo arba biudžeto kontrolės ar audito – srityje. 

Didžiąją dalį savo 38 metus trukusios profesinės karjeros skyriau viešiesiems finansams. 
Baigęs universitetines studijas Nacionalinėje viešojo administravimo mokykloje, savo karjerą 
pradėjau dirbdamas auditoriumi Audito rūmuose. Pirmuosius penkis savo karjeros metus 
užimdamas šias pareigas praleidau dirbdamas vietos valdžios institucijų finansų klausimais, 
už kuriuos buvo atsakingi Audito rūmai, taip pat telekomunikacijų administravimo sektoriaus 
klausimais. 

Vėliau dvejus metus dirbau ministro kabinete, po to grįžau dirbti į Audito rūmus, kur dirbau 
sektoriuje, atsakingame už Ministro Pirmininko tarnybų auditą. Tuo pat metu dalyvavau 
tuometinėje periodinėje Audito rūmų veikloje, susijusioje su valstybės biudžeto vykdymu.

Vėliau aš nutolau nuo aukščiausiosios audito institucijos, kuriai priklausau, ir šešerius metus 
dirbau Užsienio reikalų ministerijoje, iš jų trejus Vokietijoje. Į Audito rūmus grįžau po 
trumpo etapo, kuriuo ėjau Aplinkos ministro kabineto direktoriaus pareigas. Jas eidamas taip 
pat buvau patarėjas biudžeto klausimais. 

Per trejus vėlesnius metus vykdžiau didelės neįgyvendintos nekilnojamo turto programos 
(tarptautinių konferencijų centras „Quai Branly“), vystymuisi skirtos savanorystės politikos ir 
veiksmų ir įvairių kitų organizacijų tyrimus.

Vėliau buvau deleguotas į EBPO ir dalyvavau programoje „Sigma“ – visų pirma Europos 
Sąjungos lėšomis finansuojamoje bendroje EBPO ir Europos Sąjungos iniciatyvoje. Šios 
programos tikslas buvo (ir vis dar yra) vykdyti arba skatinti techninės pagalbos veiksmus, 
skirtus į Europos Sąjungą stoti kandidatuojančioms šalims, o vėliau ji vis labiau apėmė 
viešojo administravimo sritis ES kaimynystės politikos šalyse. Ši veikla buvo vykdoma 
siekiant įgyvendinti reformas, kuriomis būtų kuriamos sistemos, paremtos teisinės valstybės, 
skaidrumo ir efektyvumo principais. Iš pradžių buvau įdarbintas, kad rūpinčiausi 
aukščiausiųjų audito institucijų, pagal Kopenhagos kriterijus laikomų vienu iš teisinės 
valstybės pagrindu, sritimi, tačiau neužilgo mano pareigos buvo išplėstos įtraukiant kitas 
viešųjų finansų sritis: biudžeto klausimus, pasirengimo narystei lėšų valdymą ar viešojo 
administravimo vidaus audito sistemas (angl. Public Internal Financial Control). 
Ši patirtis man buvo itin naudinga tiek mokantis naujas biudžeto ar viešųjų finansų audito 
sistemas, pvz., viešųjų finansų valdymą apskritai, tiek atrandant užsienio administracines 
sistemas. Kaip vienas iš programos „Sigma“ darbuotojų, aš turėjau glaudžiai bendradarbiauti 
su Europos Komisijos tarnybomis – tarnybomis atsakingomis už plėtros ir kaimynystės 
politiką ir tarnybomis atsakingomis už konkrečius klausimus (Biudžeto GD, Žemės ūkio ir 
kaimo plėtros GD ir kt.). Programos „Sigma“ viešųjų finansų sektorius natūraliai turėjo 
palaikyti glaudžius santykius su Europos Audito Rūmais, kurie intensyviai stengėsi užmegzti 
pasitikėjimo ir darbinius santykius su naujų ar būsimųjų valstybių narių aukščiausiomis audito 
institucijomis ir joms teikti pagalbą, užtikrinant, kad jos pasiektų vakarietiškų profesinių 
standartų lygį. Dirbant šiai programai teko palaikyti daug kontaktų su Europos Audito 
Rūmais.

Ši patirtis mano karjeroje be jokios abejonės buvo viena iš labiausiai praturtinančių.
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Prieš kiek ilgiau kaip 10 metų aš grįžau dirbti į Audito rūmus ir iš pradžių dvejiems metam 
buvau paskirtas į rūmus, atsakingus už švietimo, aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir 
kultūros politikos klausimus. Vėliau buvau paskirtas skyriaus, atsakingo už transporto, įmonių 
ir šios ekonominiu ir finansiniu požiūriu svarbios srities viešosios politikos sektorių, 
pirmininku. Šias pareigas vykdžiau daugiau nei 7 metus. 

Dvejus pastaruosius metus einu skyriaus, atsakingo už ekonomikos finansavimą ir viešąsias 
finansų įmones, pirmininko pareigas.

Šiuo laikotarpiu taip pat tiesiogiai dalyvavau valstybės finansinių ataskaitų sertifikavimo 
veikloje, kurią Audito rūmai vykdo nuo 2009 m., taip pat veikloje, susijusioje su Audito 
rūmų, atsakingų už valstybės biudžeto kontrolę ir vykdymą bendrais mokymais, rengiau 
pranešimą dėl ekonominių ir finansinių perspektyvų ir dalyvavau horizontaliojoje viešųjų 
finansų veikloje (pvz., rengiant pranešimą dėl kaupimo principu vykdomos apskaitos (angl. 
accrual accounting) įgyvendinimo viešojo administravimo sektoriuje, finansų srities įstatymų 
pagrindų įstatymo (pranc. LOLF, angl. organic budget law) įgyvendinimo dešimties metų 
rezultatų ataskaitą). 

2. Nurodykite svarbiausius pasiekimus per savo profesinę karjerą.

Veikla EBPO programoje „SIGMA“ man suteikė galimybę tiesiogiai dirbti su Europos 
Sąjungos šalimis kandidatėmis viešųjų finansų ir jų kontrolės srityje. Dėl to mane galima sieti 
su svarbiais administracinių ir organizacinių pokyčių procesais kai kuriose iš šių šalių ir aš 
galėjau tiesiogiai dalyvauti rengiant šiuos teisės ir reguliavimo aktus, kuriais atitinkamose 
šalyse buvo įsteigtos efektyvios ir demokratinės viešųjų finansų srities institucijos. Greta šio 
pagrindinio teisėkūros darbo paprastai prisidėdavau prie labiau praktinių darbų, kurių tikslas 
buvo įgyvendinti šiuos pokyčius, pvz., rengti šioms institucijoms (visų pirma finansų 
ministerijoms ir aukščiausioms audito institucijoms), dalyvaujančioms šiuose dažnai plačios 
apimties ir sudėtinguose procesuose, skirtus strateginius dokumentus.

Šiose institucijose atlikau daug tarpusavio vertinimų (angl. peer reviews). Juos atlikus buvo 
parengta praktinių rekomendacijų, skirtų šių institucijų veikimo pagerinimui ir 
modernizavimui palengvinti. Manau, kad kiek įmanoma atsižvelgiau į nacionalinius šalių 
ypatumus ir jų administracinę ir organizacinę kultūrą, kad rengiamos rekomendacijos nebūtų 
abstrakčios ir nieko bendro neturinčios su realia atitinkamos šalies praktika ir istorija. Tai 
padaryti buvo nelengva ir netgi ne visada įmanoma, tačiau aš supratau, kad buvo būtina 
taikyti tokį požiūrį į šiuos klausimus, kad jis nebūtų nei ideologinis, nei technokratinis. Be to, 
aš supratau, kad bet koks išorės dalyvis susiduria ne su tam tikra institucija ar procedūra, bet 
su sistema, kurioje yra daug tarpusavio ryšių ir padarinių. Reikėjo atsižvelgti į 
rekomenduojamų reformų pasekmes kitiems subjektams ar atitinkamos sistemos kitoms 
procedūroms arba bent jau jas identifikuoti (todėl atitinkamos organizacijos vidaus audito 
sistemos kūrimas turi būti vykdomas kartu kuriant vidaus kontrolės sistemą, o, pvz., 
rekomendacijos dėl tam tikras funkcijas vykdančių darbuotojų nepriklausomumo yra 
prasmingos tik tokioje viešojo administravimo sistemoje, kurioje tam tikroms darbo vietoms 
taikoma ypatinga apsauga).

Taip pat galėčiau paminėti pasiekimus kitose srityse:

– karjeros pradžioje buvau vienas iš vietos viešųjų finansų gairių autorių;

– dirbdamas Viešojo administravimo ministro kabinete vykdžiau teisėkūros darbą, 
susijusį su tam tikrų statutinių nuostatų supaprastinimu ir lankstumo didinimu, 
taisyklių, taikomų valstybės tarnautojų streiko atveju, išaiškinimu ir didele aukšto 
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lygio valstybės tarnautojų įdarbinimo ir mokymo srities reforma;

– buvau vienas iš darbo grupės dėl Audito rūmų ir regioninių audito rūmų profesinių 
normų apibendrinimo ir nustatymo pirmininkų. Buvo siekiama be jau taikomų 
tarptautinių normų (ISSAI) nustatyti bendras šių skirtingų audito institucijų normas ir 
jas patikslinti ir detalizuoti veiklos audito ir teisminės veiklos srityse.

3. Kokios turite darbo tarptautinėse daugiakultūrėse ir daugiakalbėse organizacijose arba 
institucijose, įsikūrusiose ne Jūsų kilmės šalyje, patirties?

Manau, kad įgijau daug santykių su šios rūšies organizacijomis patirties eidamas trijų rūšių 
pareigas:

– tiesiogiai kaip pagrindinis EBPO administratorius, 1998–2008 m. dirbdamas jau 
minėtoje programoje „SIGMA“;

– taip pat tiesiogiai kaip išorės auditorius, šias pareigas nereguliariai vykdydamas 
tarptautinėse organizacijose, kuriose Audito rūmams buvo suteikti auditoriaus 
įgaliojimai, būtent Darmštate įsikūrusioje organizacijoje EUMETSAT, Jungtinių 
Tautų Generalinio sekretoriato padaliniuose Vienoje ir kaip taip pat Vienoje 
įsikūrusios Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutarties organizacijos 
(CTBTO) sekretoriato auditorių komandos vadovas;

– netiesiogiai, kai dirbau Užsienio reikalų ministerijoje, kai, veikdamas savo veiklos 
srityje palaikydavau kontaktus su tarptautinėmis organizacijomis (be kita ko, su 
Jungtinių Tautų sistemos organizacijomis, pvz., su Pasauline meteorologijos 
organizacija (WMO), Jungtinių Tautų aplinkos programa (UNEP) ir kt.).

4. Ar Jums buvo suteiktas įsipareigojimų įvykdymo patvirtinimas, kai ėjote ankstesnes 
vadovaujamas pareigas, jei tokia procedūra numatyta?

Šio tipo procedūra nebuvo taikoma einant jokias mano užimamas pareigas.

5. Nurodykite savo ankstesnes pareigas, į kurias buvote paskirtas pagal politinę procedūrą. 

Tokių nebuvo. Mano pareigos ministrų kabinetuose buvo grynai techninio ir administracinio 
pobūdžio.

6. Nurodykite tris svarbiausius sprendimus per savo karjerą, kuriuos priimant dalyvavote.

Paminėsiu naujausius aspektus iš mano patirties Prancūzijos Audito Rūmuose.

2014 m. man kaip transporto skyriaus pirmininkui buvo patikėtos planavimo ir koordinavimo 
funkcijos rengiant ataskaitą apie greitųjų geležinkelių sistemos veikimą Prancūzijoje. Šis 
darbas iškėlė į viešumą iki šiol lyg ir nutylėtą klausimą apie didelės spartos geležinkelio linijų 
bei intensyvios jų plėtros per pastaruosius 30 metų ekonominį bei finansinį pagrįstumą, taip 
pat apie jų poveikį aplinkai. Atlikus šį darbą paaiškėjo sumažėjęs šio tinklo pelningumas, 
tradicinio tinklo (tiek infrastruktūros, tiek riedmenų) priežiūros planavimui ir finansavimui 
nepalankūs sprendimai, priimti voliuntaristiniais metodais plėtojant šį tinklą, didesnė 
konkurencija su kitomis transporto rūšimis ir neaiškūs ekonominiai ir ekologiniai padariniai. 
Tokiu būdu minėtoji ataskaitą padėjo išsklaidyti teorinę viziją apie didelės spartos linijų raidą, 
o būtent ši vizija negalėjo neprivesti prie finansinės aklavietės ir šiai transporto rūšiai neturi 
jokios pridėtinės vertės, kuri būtų proporcinga šios rūšies transporto išlaidoms. Ataskaitoje 
raginama iš esmės modernizuoti viešąją politiką šioje srityje, tai galiausiai atsispindėjo 2018 
m. Prancūzijoje priimtoje svarbioje geležinkelių sektoriaus reformoje.

2017 m. kaip šešėlinis pranešėjas tiesiogiai dalyvavau Audito Rūmų veikloje vertinant 
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valstybę kaip „akcininkę“, t. y. tiriant valstybės kaip įmonių akcijų paketo turėtojos elgesį. Šis 
darbas buvo pirmoji šios temos „panoraminė“ apžvalga, kuri padėjo atskleisti šioje srityje 
taikytą praktiką, parodydama, kad jos toli gražu nebuvo visų pirma grindžiamos ekonominio 
racionalumo ir atsakingo turto valdymo sumetimais. Tai prasidėjo jau nuo valstybės turimo 
portfelio apimties, kuri dėl atliktų privatizavimo procedūrų buvo kiekybiniu požiūriu ne tokia 
didelė kaip praeityje, tačiau dėl tos pačios priežasties buvo labai heterogeniška ar net 
išsklaidyta be jokios akivaizdžios logikos. Tas pats pasakytina apie įstatus ir valdymo 
taisykles, kurios dažnai sutampa su istoriniais sluoksniais, kurių raison d’être šiuo metu yra 
abejotina (žr. transporto sektorių, viešą garso ir vaizdo turinio transliavimą). Šis darbas turėjo 
didelį atgarsį ir padėjo vykdyti įvairias reformas, pavyzdžiui, pakeisti geležinkelio įmonių ir 
audiovizualinio sektoriaus įmonių statusą (pereiti prie įprastinės komercinės bendrovės 
statuso pagal bendrąją teisę su „standartiniu“ valdymu).

2012–2013 m. manęs buvo paprašyta koordinuoti valstybės ir greitkelių koncesijų bendrovių 
santykių tyrimą. Tai leido pademonstruoti, kad šiuo metu santykių tarp koncesijos suteikėjo, 
valstybės ir prekybos atstovų pobūdis labai nesubalansuotas. Tyrimas parodė, kad leidus 
greitkelius valdančioms bendrovėms padidinti kelių mokesčius mainais į greitkelių 
infrastruktūros gerinimo darbus arba pajėgumų didinimą, buvo taikomos abejotinos 
kompensacinės priemonės (valdymo bendrovių bet kuriuo atveju atliekami įprastiniai 
techninės priežiūros ar verslo patrauklumo didinimo darbai arba sumos nebuvo proporcingos 
dėl tarifų didinimo gautai finansinei naudai). Apskritai panašu, kad valstybės techniniai 
pajėgumai kontroliuoti greitkelių koncesijų įgyvendinimą yra silpni, palyginti su ankstesne 
padėtimi. Šios ataskaitos turinys buvo panaudotas teik politiniu lygmeniu siekiant atkurti 
sutartinių santykių pusiausvyrą, tiek administraciniu ir teisiniu lygmeniu siekiant atlikti 
išsamų greitkelių bendrovių konkurencijos taisyklių laikymosi tyrimą.

Nepriklausomumas
7. Sutartyje nustatyta, kad Audito Rūmų nariai, eidami savo pareigas, turi būti „visiškai 

nepriklausomi“. Kaip Jūs vykdytumėte šį įsipareigojimą eidamas savo būsimas 
pareigas? 

Pareigos, kurias nuo pat savo karjeros pradžios ėjau Prancūzijos audito rūmuose, tai pat turi 
būti vykdomos nepriklausomai; tas pats pasakytina ir apie su jomis susijusį magistrato statusą. 
Laikiausi Audito rūmų procedūrų ir ypač kolegialumo bei profesionalumo principo, kuriuos 
atspindi konkrečių standartų taikymas, ir visada buvau visiškai nepriklausomas planuodamas 
veiklą, atlikdamas tikrinimus, rengdamas ataskaitas (pasirinkdamas pastabas, formuluotes ir 
rekomendacijas) ir dalyvaudamas priimant sprendimą paskelbti jas arba ne (ir kokia forma tai 
padaryti).

Šis nepriklausomumas apima ir objektyvumo, neutralumo bei nešališkumo sąvokas. Jei dėl 
Audito rūmų veiklos man atrodytų, kad mano nepriklausomumui ir pirmiau nurodytiems 
principams iškilo pavojus, aš apie tai praneščiau Audito rūmų vadovams (kurie taip pat gali 
imtis tokios iniciatyvos) ir nusišalinčiau nuo atvejo nagrinėjimo, nesvarbu, kiek ir kokio darbo 
būčiau įdėjęs.

Šie principai ir elgesio taisyklės lygiai taip pat taikomi Europos Audito Rūmams, ir aš, jei 
būsiu paskirtas, tik toliau vykdysiu ir taikysiu man įprastas procedūras, atsižvelgdamas į 
Europos institucijos ypatumus. Šiuo atžvilgiu man taip pat atrodo svarbu atkreipti dėmesį į 
tai, kad Audito rūmų nario nepriklausomumas taip pat turi pasireikšti valstybės narės, iš 
kurios jis atvyko, institucijų atžvilgiu ir kad būtina likti kuo neutralesniu vertinant Prancūzijos 
valdžios institucijų priimamas pozicijas ar reiškiamus interesus.
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Taip pat nereikėtų daryti nieko, pavyzdžiui, viešai reikti poziciją, kas galėtų sukelti įtarimų 
dėl nepriklausomumo.

8. Ar Jūs arba Jūsų artimi giminaičiai (tėvai, broliai ir seserys, įteisinti partneriai ir vaikai) 
turi kokią nors įmonę, finansinio turto ar kitokių įsipareigojimų, kurie galėtų būti 
nesuderinami su Jūsų pareigomis ateityje? 

Kiek man žinoma, ne.

9. Ar esate pasirengęs deklaruoti visus savo finansinius interesus ar kitus įsipareigojimus 
Audito Rūmų pirmininkui bei juos paviešinti? 

Tai man visiškai ne problema, nes šios procedūros man jau taikomos:

– kaip Prancūzijos audito rūmų nariui;

– kaip Vyriausiosios audito tarybos – nepriklausomos administracinės įstaigos, 
atsakingos už auditorių reguliavimą ir discipliną ir kurioje aš nuo 2014 m. atstovauju 
Audito rūmams, – kolegijos nariui

10. Ar esate šiuo metu susijęs su kokiu nors teismo procesu? Jei taip, prašome pateikti 
išsamesnę informaciją. 

Nesu susijęs su jokiu vykstančiu teismo procesu.

11. Ar atliekate kokį nors aktyvų arba vykdomojo pobūdžio vaidmenį politiniame 
gyvenime? Jei taip, tai kokiu lygmeniu? Ar per pastaruosius 18 mėnesių ėjote kokias 
nors politines pareigas? Jei taip, prašome pateikti išsamesnę informaciją.

Niekada neturėjau jokių politinių įgaliojimų ar pareigų.

12. Ar Jus paskyrus Audito Rūmų nariu būsite pasirengęs atsisakyti visų pareigų, į kurias 
esate išrinktas, ir atsakingų pareigų politinėje partijoje?

Iš esmės esu pasirengęs atsisakyti visų renkamų pareigų ir visų vadovaujamų pareigų 
politinėje partijoje. Praktiškai toks klausimas nekyla, nes niekada tokių pareigų nėjau ir 
neketinu to daryti.

13. Kaip spręstumėte šiurkščių pažeidimų, sukčiavimo ir (arba) korupcijos atvejus, su 
kuriais būtų susiję asmenys iš Jūsų kilmės valstybės narės?

Nematau jokio skirtumo tarp to, kaip turėtų būti sprendžiami atvejai, susiję su mano valstybės 
narės piliečiais ir atvejai, susiję su kitos valstybės narės piliečiais, nesvarbu, ar pažeidimai 
šiurkštūs, ar ne. Abu atvejai man visiškai vienodi, jiems būtų taikomos tos pačios taisyklės, ir 
aš taip pat tą daryčiau. 

Pareigų vykdymas
14. Kokie turėtų būti pagrindiniai patikimo finansų valdymo kultūros bet kurioje viešojoje 

įstaigoje bruožai? Kaip Audito Rūmai galėtų padėti užtikrinti, kad jų būtų paisoma?

Mano nuomone, patikimas viešųjų paslaugų finansų valdymas yra esminė sąlyga, kad jos 
tinkamai veiktų, būtų patikimos ir visų pirma, kad mokesčius mokantys piliečiai pritartų 
valdžios institucijų egzistavimui ir jų užduočių vykdymui.

Tačiau šį finansų valdymą reikėtų vertinti atsižvelgiant į bendrą viešosios sistemos kontekstą. 
Šiuo požiūriu viešųjų finansų valdymo kokybę lemia kitos svarbios viešojo valdymo sistemos 
dalys. Jis ir pats yra sudėtinė šios sistemos dalis. Čia paminėtina bendra valdymo sistema, 
kurioje veiksmingai veikia ministerijų veiklos tarpusavio koordinavimo funkcijos ir 
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užtikrinamas atitinkamos informacijos srautas tarp viešųjų subjektų. Taip pat paminėtina 
valstybės tarnautojų įdarbinimo ir mokymo sistema, jų statusas, asmenų karjeros valdymas ir, 
žinoma, asmens etika ar jų apsauga nuo galimo piktnaudžiavimo valdžia.

Kitaip tariant, geri viešųjų finansų valdymo principai visapusiškai veiks ir bus įgyvendinti tik 
tuo atveju, jei bus sukurti tvirti viešojo valdymo pagrindai.

Kalbant apie finansų reikalus siaurąja prasme, mano supratimu, nėra esminio skirtumo tarp 
principų, kuriais grindžiamas tinkamas privatusis valdymas ir tinkamas viešasis valdymas, 
išskyrus nebent tik tai, kad viešosiose sistemose svarbiausią vietą turi užimti valdymo 
teisėtumo ir skaidrumo principai. Griežtas teisėtumo paisymas, mano nuomone, turi būti 
viešojo valdymo pagrindas dėl akivaizdžios priežasties, kad tas, kurio pagrindinė užduotis yra 
apibrėžti, įgyvendinti ir kontroliuoti teisės normas, privalo pats šiuo požiūriu būti 
nepriekaištingas vykdydamas kasdienę veiklą. Priešingu atveju susvyruotų piliečių ir 
mokesčių mokėtojų pasitikėjimas viešųjų institucijų veikimu ir teisėtumu. Teisinės normų 
laikymasis yra susijęs su ypatingu valstybės tarnautojoms taikomu moralinio sąžiningumo 
reikalavimu, neatsižvelgiant į jų hierarchinį lygį ar veiklos pobūdį.

Šių reikalavimų atspindys ar tiksliau jų pasekmė – viešųjų veiksmų skaidrumo principas. 
Piliečiai, mokesčių mokėtojai ir išrinkti atstovai turi visada turėti galimybę patikrinti, kaip 
renkami ir leidžiami viešieji ištekliai. Norėčiau paminėti 1789 m. Žmogaus ir piliečio teisių 
deklaracijos 15 straipsnį, kuris tam tikra prasme tapo antruoju Prancūzijos audito rūmų šūkiu: 

„Visuomenė turi teisę reikalauti, kad kiekvienas valstybės tarnautojas jai atsiskaitytų.“

Šis jau du šimtmečius gyvuojantis pasakymas puikiai išreiškia tai, kas yra viešosios veiklos 
skaidrumas ir su juo susijusi pareiga atsiskaityti (angl. accountability). Jį turėtų įsisavinti 
visos aukščiausiosios audito institucijos, kurių esminis vaidmuo būtent ir yra užtikrinti 
praktinį šios pareigos vykdymą.

Be šių pagrindinių bendrųjų principų, kurie konkrečiai būdingi viešajam sektoriui, galima 
būtų paminėti ir kitus, kasdieniškesnius arba paprastesnius principus arba taisykles, kuriais 
turėtų būti grindžiamas patikimas finansinis viešųjų paslaugų valdymas.

Žinoma, visų pirma paminėčiau ekonomiškumo, veiksmingumo ir efektyvumo principus, 
kuriais turėtų vadovautis kiekvienas nuovokus auditorius.

Tačiau tai galima veiksmingai padaryti tik dirbant aplinkoje, kurioje:

– aiškiai ir tinkamai apibrėžti tikslai, kuriuos reikia pasiekti ir įvertinti;

– turima tinkamų administracinių išteklių, kurie leistų pasiekti šiuos tikslus (ir yra reali 
galimybė juos veiksmingai ir tinkamai panaudoti, nes tai ne visada įmanoma itin 
centralizuotų sistemų atveju);

– veikia paprasta ir patikima vidaus kontrolės sistema su aiškiai apibrėžtomis ir viešai 
paskelbtomis pareigomis ir tinkama hierarchine arba funkcijų paskirstymo tvarka, 
kurią pripažįsta visi atitinkami darbuotojai;

– esama priemonių, procedūrų ir įstaigų, galinčių pagrįstai užtikrinti, kad būtų toliau 
išvardyti elementai ir kad juos būtų galima veiksmingai įgyvendinti: atitinkamas 
apskaitos planas, išsami, aiški ir valdymo požiūriu naudinga finansinė informacija 
(biudžetas, sąskaitos ir pastabos), tinkamai ir tiksliai apibrėžtos vidaus procedūros, 
tinkama ir atsakinga valdymo struktūra, profesionalios ir nepriklausomos vidaus ir 
išorės audito sistemos.
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15. Pagal Sutartį Audito Rūmai padeda Parlamentui įgyvendinti biudžeto vykdymo 
kontrolės įgaliojimus. Kaip pagerintumėte Audito Rūmų ir Europos Parlamento (visų 
pirma, Biudžeto kontrolės komiteto) bendradarbiavimą, kad būtų sustiprinta bendrų 
išlaidų viešoji priežiūra ir padidinta šių išlaidų teikiama ekonominė nauda?

Galėsiu pateikti tikslų ir argumentuotą atsakymą į šį klausimą tik po to, kai pats asmeniškai 
įsigilinsiu į šiuos santykius ir į tai, kaip juos būtų galima pagerinti.

Vis dėlto esu atkreipęs dėmesį į tai, kad Audito Rūmų ir Parlamento santykiai yra gana 
glaustai, bet aiškiai apibrėžti Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo, visų pirma jos 287 
straipsnyje, kuriame nustatyta, kad Audito Rūmai padeda Europos Parlamentui ir Europos 
Sąjungos Tarybai vykdyti Europos biudžeto vykdymo priežiūros įgaliojimus. Manau, kad 
nesuklysiu sakydamas, jog būtent Parlamentas ir visų pirma jo Biudžeto kontrolės komitetas 
aktyviau taiko šią nuostatą, o Audito Rūmai visada laikėsi nuomonės, kad jų esminė pareiga 
yra kuo labiau atsižvelgti į su šia nuostata susijusius prašymus, kurie jiems gali būti pateikti.

Tačiau, be abejonės, visuomet įmanoma dar labiau sustiprinti bendravimą ir komunikaciją.

Prancūzijos audito rūmai taip pat turėjo panašios patirties, nors jų pradinė situacija tikrai 
nebuvo tokia, kaip Europos Parlamento ir Europos Audito Rūmų: palaipsniui buvo įdiegtos 
procedūros, padaugėjo įvairaus pobūdžio mainų, buvo įvardyti abipusiai interesai ir 
užmegztas tvirtas bendradarbiavimas, nors, žinoma, jį dar galima tobulinti.

Manau (tai dar turi patvirtinti praktika), kad bendradarbiavimą stiprinti padėtų šie konkretūs 
aspektai:

– punktualumas atliekant darbą ir parengiant rezultatus, kad Parlamentas galėtų kuo 
geriau jais pasinaudoti;

– Parlamentą dominančių audito temų parinkimas;

– kuo aiškesnės ir suprantamesnės ataskaitos ir praktiškų ir tikslių rekomendacijų 
parengimas;

– kasdienių darbo santykių palaikymas ir plėtojimas, kad abi institucijos geriau 
suprastų viena kitos pageidavimus ir joms būdingus apribojimus.

16. Kokia, Jūsų nuomone, yra veiklos audito pridėtinė vertė ir kaip į šio audito išvadas 
turėtų būti atsižvelgiama vykdant valdymo procedūras?

Siekiant atlikti veiklos auditą, kuris turėtų pridėtinės vertės, pirmiausia būtina užtikrinti, kad 
pagrindiniai finansiniai duomenys būtų išsamūs ir tikslūs, o tai reiškia, kad finansinis ir 
tvarkingumo auditas turi būti atliktas pakankamai profesionaliai. 

Tačiau akivaizdu, kad veiklos auditas turi didelę pridėtinę vertę visiems aukščiausiosios 
audito institucijos parengtų ataskaitų skaitytojams ir naudotojams.

 Visų pirma piliečiams ir mokesčių mokėtojams – jiems suteikiama galimybė sužinoti 
ir įvertinti viešosios, politinės ir administracinės veiklos rezultatus. Tokiu būdu 
veiklos audito išvados veiksmingai prisideda prie viešųjų diskusijų ir joms suteikia 
objektyvių duomenų.

 Tai, žinoma, pasakytina ir apie parlamentines institucijas, pavyzdžiui, Europos 
Parlamentą, kuris, atlikus veiklos auditą, ne tik turi šių objektyvių duomenų politikos 
krypčių, programų ir veiksmų, kuriuos jis patvirtino arba kuriuos jo prašoma 
patvirtinti, rezultatams vertinti ir gali svarstyti šiuos klausimus remdamasis 
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dokumentais, bet ir galimybę paprašyti politikų arba administracinių organų, atsakingų 
už šias politikos sritis, programas ir veiksmus, atsiskaityti už jų atliktą darbą. Taigi iš 
esmės jos turi svertą, kuriuo prireikus gali keisti šios veiklos kryptį.

 Galiausiai, net vykdomosios valdžios institucijos gali naudotis tokiomis analizėmis, 
kurių jos pačios dažnai negali atlikti dėl laiko, išteklių ar kartais išmanymo stokos, o 
jei ir atlieka, tai rizikuodamos, kad bus taikomas nepriklausomumo ir nešališkumo 
stokojantis požiūris. Viešosios valdžios pareigūnų pripažinti ir sąžiningai naudojami 
veiklos audito rezultatai turi padėti pagerinti viešąją politiką, jos aktualumą ir 
įgyvendinimą. Be to, šie rezultatai gali padėti nustatyti gerąją praktiką, kuri turėtų būti 
labai naudinga visoms viešojo administravimo institucijoms. Todėl jie svariai 
prisideda prie viešojo valdymo gerinimo, o tai turi būti pagrindinis ir nuolatinis bet 
kurios aukščiausiosios audito institucijos tikslas.

Be jokios abejonės, tai, ar bus atsižvelgta į veiklos audito išvadas ir rekomendacijas, visų 
pirma priklausys nuo paties audito pagrįstumo, jo metodikos patikimumo, aiškumo ir 
nedviprasmiško jo turinio pobūdžio. Tai gali būti tik profesionaliai atlikto ir objektyvaus 
darbo rezultatas, kai labiausiai siekiama ne nubausti už formalias arba nereikšmingas klaidas, 
arba ir už viena, ir už kita, bet prisidėti prie viešosios tarnybos veiklos organizavimo 
efektyvumo ir veiksmingumo gerinimo. Aš visiškai neabejoju tuo, kad pažeidimai turi būti 
nustatyti ir įvardyti arba netgi turi būti pritaikytos priemonės, skirtos atsakingiems asmenims 
nubausti, tačiau reikėtų stengtis nešvaistyti negausių išteklių veiksmams, kurie gali pasirodyti 
bergždi.

17. Kaip būtų galima pagerinti Audito Rūmų, nacionalinių audito institucijų ir Europos 
Parlamento (Biudžeto kontrolės komiteto) bendradarbiavimą atliekant Europos 
Sąjungos biudžeto auditą?

Europos Audito Rūmai jau dabar palaiko glaudžius santykius su nacionalinėmis audito 
institucijomis. Šie santykiai yra numatyti ir apibrėžti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
287 straipsnyje. Šio bendradarbiavimo tvarką visų pirma nustato Ryšių palaikymo komitetas, 
kuris vienija visas susijusias institucijas. Šis komitetas įrodė savo naudą ir ne kartą turėjo 
galimybę įgyvendinti praktinio bendradarbiavimo priemones, naudingas visiems dalyviams, 
visų pirma pasitelkdamas savo darbo grupes visuotinės svarbos klausimais. Gali būti 
numatytos papildomos bendradarbiavimo pastangos, kaip antai lygiagretus arba jungtinis 
auditas bendrais klausimais, pavyzdžiui, Europos lėšų valdymo nacionaliniu lygmeniu arba 
Europos Sąjungos iš dalies finansuojamo tarpvalstybinio investicinio projekto klausimais. 

Tačiau gali būti plėtojami ir labiau kasdieniai santykiai, visų pirma siekiant gauti daugiau 
žinių apie kitas institucijas tiek organizaciniu, tiek metodologiniu požiūriu. Visų pirma turiu 
mintyje auditorių komandiravimo iš vienos institucijos į kitą sistemos plėtojimą. Pavyzdžiui, 
mes kviečiame kolegas iš Europos Audito Rūmų į Prancūzijos audito rūmus ne mažiau kaip 
dvejiems metams, nors praktiškai tas laikotarpis būna ilgesnis. Šią patirtį abi šalys sutartinai 
vertina labai teigiamai.

Kitas labai konkretus santykių pavyzdys – mūsų abipusio darbo pristatymo organizavimas. Iš 
tiesų, šioje srityje turiu asmeninės patirties – vadovavau komandai, parengusiai mano jau 
minėtą ataskaitą greitųjų geležinkelių srityje, kuri Europos Audito Rūmuose pristatė šio 
audito metodiką ir rezultatus. Manau, kad šis pristatymas sulaukė daug susidomėjimo ir 
padėjo Europos Audito Rūmams parengti plataus masto darbą, susijusį su greitųjų 
geležinkelių tinklais Europos Sąjungoje.

Kalbant parlamentus – tiek Europos, tiek nacionalinio lygmens – jie patys turėtų apibrėžti 
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glaudesnio bendradarbiavimo būdus ir priemones. Aukščiausiosios audito institucijos, be 
abejonės, gali prisidėti prie šio bendradarbiavimo stiprinimo, pavyzdžiui, atkreipdamos ryšius 
palaikančių asmenų atitinkamuose parlamentuose dėmesį į tam tikrus klausimus, kurie gali 
būti svarbūs visiems, pavyzdžiui, Europos lėšų valdymo ir kontrolės sistemų veiksmingumas.

18. Kaip patobulintumėte Audito Rūmų teikiamas ataskaitas, kad Europos Parlamentui būtų 
perduota visa reikiama informacija apie valstybių narių Europos Komisijai pateiktų 
duomenų tikslumą?

Audito Rūmai negali tiesiogiai prašyti valstybių narių pagerinti Europos Komisijai teikiamos 
informacijos kokybės. Tačiau atliekant auditą paprastai tikrinama, ar Komisija iš tikrųjų 
gauna tinkamus, tikslius ir išsamius duomenis iš valstybių narių. Be to, viena iš Audito Rūmų 
užduočių yra prašyti Komisijos susisiekti su valstybėmis narėmis ir užtikrinti, kad jų pateikta 
informacija būtų kuo patikimesnė (pvz., naudojant trečiųjų šalių išduodamus sertifikatus, 
atliekant auditą, teikiant techninę pagalbą toms valstybėms, kurioms to reikia, bet kartu 
supaprastinant prašomos pateikti informacijos pobūdį, sumažinant jos apimtį ir kt.).

Kiti klausimai
19. Ar atsiimtumėte savo kandidatūrą, jei Parlamentas pateiktų neigiamą nuomonę dėl Jūsų 

paskyrimo Audito Rūmų nariu?

Europos Parlamento ir Europos Audito Rūmų santykiai grindžiami atitinkamomis Europos 
sutarčių ir kitų Europos teisės šaltinių nuostatomis. Tačiau jie gali būti veiksmingi tik tuo 
atveju, jei jie taip pat grindžiami pasitikėjimu ir pagarba. Akivaizdu, kad nepalanki 
Parlamento nuomonė dėl mano, kaip Audito Rūmų nario, paskyrimo nuo pat pradžių 
apsunkintų šiuos pasitikėjimu grindžiamus santykius ir mano pareigų vykdymą. Manau, kad 
tokiomis aplinkybėmis tikrai turėčiau atsiimti savo kandidatūrą.


