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A. Odpovědi na dotazník

Odborná praxe

1. Uveďte prosím hlavní aspekty své odborné praxe v oblasti veřejných financí,
managementu nebo auditu řízení.

Mám velkou praxi v oblasti veřejných financích a řízení z období svého působení ve funkci
ministra pro ekonomické služby, parlamentního tajemníka na ministerstvu financí a předtím ve
funkci ekonomického poradce ministerského předsedy. Rozsah rozmanité pracovní náplně
zahrnoval široké spektrum činností, včetně předkládání finančních zpráv různých společností
veřejného sektoru k projednání v Parlamentu. Jako ministr jsem se podílel na přípravě
podnikatelských záměrů různých subjektů a dohledu nad nimi, na vypracování celé řady
restruktulizačních projektů, např. Maltských loděnic, Maltské rozvojové společnosti a zřízení
Národního statistického úřadu, Úřadu pro maltské malé podniky, Úřadu pro hospodářskou soutěž
a odboru pro záležitosti spotřebitelů. Také jsem úspěšně řídil hodnocení činnosti celého
ministerstva při přípravě na požadavky přijetí acquis communautaire.

Jako ministr odpovědný za obchod jsem dohlížel na celý proces liberalizace maltské ekonomiky,
kterým budou v období končícím 1. květnem 2004 zrušena všechna ochranná cla a dávky a jehož
postupný průběh zabránil nepříznivým dopadům na ekonomické subjekty.

Jako ministr odpovědný za průmysl jsem vypracoval průmyslovou strategii pro Maltu a prosadil
v parlamentu zákon o rozvoji podnikání, jehož cílem bylo poskytnout hlavní investiční pobídky
existujícím podnikům k zvýšení jejich investic a vytvořit na Maltě přitažlivé ekonomické
prostředí pro nové investory. Z pozitivních výsledků v této oblasti lze například jmenovat
založení nového podniku pro servis dopravních letadel na Maltě společností Lufthansa Technik,
přeložení dceřinného závodu výrobního podniku De La Rue Ltd. – tiskárny bankovkového
papíru – ze Singapuru na Maltu a významné rozšíření ST Microelectronics, který má na Maltě
největší a nejmodernější závod na testování polovodičů v Evropě a podílí ze 60 % na výnosech
z maltského exportu.

Pokud jde o činnost v auditu, působil jsem řadu let v parlamentu ve Výboru pro veřejné účty, což
je hlavní výbor, který se zabývá auditem účetnictví veřejných orgánů a institucí prostřednictvím
činnosti nezávislého Národního kontrolního úřadu.

Bude-li třeba, mohu v průběhu slyšení v Evropském parlamentu podat podrobnější informace
o různých činnostech, které jsem v příslušných oblastech vykonával.

2. Na jakých třech nejdůležitějších rozhodnutích jste se ve svém profesním životě podílel?
Jako ministr vlády jsem se 7 let podílel na mnoha důležitých rozhodnutích jak v oblastech, za
něž jsem nesl přímou odpovědnost, tak v širších oblastech, které se týkaly činnosti vlády obecně.
Protože nejsem plně oprávněn poskytovat informace, zmíním se jen o tom, co je veřejně známo.
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Během svého působení ve funkci poradce ministerského předsedy jsem byl hlavním tvůrcem
dalekosáhlé reformy daně z příjmu, která znamenala snížení maximální daňové sazby z 65 % na
35 % a mezi jiným zavedla oddělené zdanění vdaných žen, což mělo významný vliv na zvýšení
podílu žen a v důsledku toho i na zvýšení schopnosti země vytvářet bohatství. Přestože došlo ke
snížení daní, v následujících letech přinesla reforma zvýšení celkových příjmů z daní. Tato
reforma, která se uskutečnila na počátku devadesátých let, předznamenala významný rozmach
v oblasti ekonomiky, kdy se zvýšila reálná hodnota HDP o více než 8 % a bylo dosaženo
rekordní úrovně ve vytváření nových pracovních míst. Inflaci se v té době podařilo z velké části
udržet na úrovni kolem 3 %.

Druhá oblast, k níž jsem významně přispěl, se týkala uzavření dohody o mzdové politice, která
znamenala zažehnání konfliktu mezi třemi sociálními partnery, pokud jde o systém zvyšování
mezd a kolektivní vyjednávání, a zřízení Maltské rady pro hospodářský rozvoj, která měla
umožnit lepší výměnu názorů mezi různými stranami v oblasti hospodářství a zamezit
nežádoucímu konfliktu mezi sociálními partnery.

Třetí oblast se týkala vytvoření průmyslové politiky pro Maltu a vydání publikace Změnou
k prosperitě, která nejen analyzuje současný scénář vývoje průmyslu a předkládá program jeho
dalšího rozvoje, ale obsahuje také celkovou strategii budoucího vývoje maltské ekonomiky.

Nezávislost

3. Smlouva stanoví, že členové Účetního dvora musí svou funkci vykonávat „zcela
nezávisle“. Jak byste uplatňoval toto ustanovení při výkonu svých budoucích
povinností?

Účetnímu dvoru byla svěřena velmi důležitá funkce, která je podmíněna naprostou nezávislostí
na ostatních orgánech. Tento závazek je třeba přísně a účinně dodržovat, protože jinak by
veškerá činnost Účetního dvora byla zpochybněna. Moje zkušenosti s Výborem pro veřejné účty
maltského parlamentu a s různými nezávislými orgány a institucemi, např. Národním
statistickým úřadem, mi poskytla dostatek praxe pro řešení této důležité otázky.

4. Obdržel jste někdy potvrzení o splnění řídících úkolů, pokud se takový postup používá?
Ne, nikdy mi nebylo uděleno absolutorium za plnění řídících úkolů. Takový postup se na mne
nevztahuje.

5. Máte nějaké obchodní nebo finanční podíly nebo jiné závazky, které by mohly být
v konfliktu s vašimi budoucími povinnostmi? Jste připraven informovat o svých
finančních zájmech a jiných závazcích předsedu Účetního dvora a zveřejnit je? Jste
v současné době účastníkem soudního řízení? Pokud ano, uveďte prosím podrobnosti.
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Nemám žádné obchodní ani finanční podíly ani jiné závazky, které by mohly být v konfliktu
s plněním mých budoucích povinností. Jsem připraven informovat o svých finančních zájmech
a jiných závazcích předsedu Účetního dvora a zveřejnit je. Jde o postup, který dodržuji na
základě Etického kodexu platného pro maltské poslance a kterým jsem se již dříve řídil jako
ministr a parlamentní tajemník maltské vlády.

6. Jste připraven po svém jmenování členem Účetního dvora odstoupit z jakékoli volené
funkce nebo se vzdát jakékoli aktivní funkce v politické straně?

Ano, po svém jmenování členem Účetního dvora jsem připraven rezignovat na své křeslo
v parlamentu a vzdát se jakékoli aktivní funkce v politické straně.

7. Jak byste postupoval v závažných případech nesrovnalostí nebo dokonce podvodů či
korupce, do nichž by byly zapojeny osoby v členském státě, z něhož pocházíte?

Řešil bych takový případ s patřičnou přísností a nestranností bez ohledu na to, o jaký členský stát
by se jednalo, můj vlastní nevyjímaje.

Výkon funkce

8. Jak by měla v hlavních rysech vypadat zdravá kultura finančního řízení ve veřejné
správě?

To je velmi široká otázka a hodně o ní už bylo napsáno. Stručně řečeno, zdravá kultura
finančního řízení v každé veřejné organizaci by měla zajistit efektivitu a přínos v poměru
k nákladům, plus nezbytné kontrolní mechanismy, které nejen průběžně sledují, ale také
metodicky řídí hospodaření s prostředky veřejného rozpočtu. Také musí existovat seriózní
kontrolní orgán, který by zajistil nezávislé hodnocení řádného užívání veřejných prostředků.

9. Ve své poslední monitorovací zprávě o přistupujících zemích Komise uvedla, že ve
většině zemí došlo ke zpoždění v zavádění řádných systémů finanční kontroly ve státní
správě, včetně kontrol ex ante a nezávislého interního a externího auditu. Jaká opatření
by měla mít v těchto zemích přednost?

Považuji požadavky acquis v této oblasti za dobrý vzor pro zvýšení finanční kontroly, a to i ve
vztahu k ochraně finančních zájmů ES.  Mohu říci, že v mé zemi, na Maltě, poslední hodnotící
zpráva Komise konstatovala vysoký stupeň shody s acquis. To platí zejména v případě veřejné
vnitřní finanční kontroly a vnějšího auditu, ale také v případě ochrany finančních zájmů ES.
Pokud jde o kontrolu výdajů ze strukturálních fondů, Komise poukázala na nutnost posílit
zejména administrativní kapacitu Generálního ředitelství pro kontrakty, především jeho oddělení
v EU. Malta byla také vyzvána, aby pokračovala ve svém úsilí zavést systém rozšířené
decentralizace implementace (EDIS) pro fondy ISPA a PHARE.  Podle mých informací
zaznamenala Malta od té doby v obou těchto bodech slušný pokrok.
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10. Podle Smlouvy je Účetní dvůr nápomocen Parlamentu při výkonu jeho pravomocí při
kontrole plnění rozpočtu. Jak byste popsal své povinnosti s ohledem na podávání zpráv
Evropskému parlamentu a zejména jeho Výboru pro rozpočtovou kontrolu?

Kromě mé téměř 14leté praxe v maltském parlamentu jsem v minulém roce aktivně plnil
povinnosti pozorovatele v Evropském parlamentu. To mi umožnilo získat dobrou představu
o práci Evropského parlamentu, o jeho schopnosti zlepšovat právní předpisy tak, aby více
odrážely skutečnou situaci v celé Unii, a v některých případech také o jeho omezeních. Zejména
mne ohromil zvýšený význam, který zejména Evropský parlament přikládá Účetnímu dvoru a
jeho zprávám. Domnívám se proto, že mezi Dvorem a Parlamentem musí existovat zdravá
výměna názorů a vzájemný respekt. Jak Parlament, tak Účetní dvůr mají v podstatě stejný
program, a to vymýtit veškeré protiprávní jednání, zvýšit účinnost a přínos v poměru k nákladům
na různé programy EU. Jsem přesvědčen, že je zapotřebí širokého dialogu, aby se na těchto
společných cílech mohlo stavět.

11. Jak víte, Komise právě mění svůj účetní systém. Jaký by mohl být přínos této změny?

Při přechodu na akruální systém bude Komise schopna spravovat svůj rozpočet mnohem
efektivněji, a také jí to umožní sledovat a provádět nutné úpravy mnohem dříve v průběhu
realizace programu, na rozdíl od současného systému, kdy na problém upozorní až jeho rostoucí
důsledky. Domnívám se, že nový systém má být zaveden během roku 2005. Tento časový plán
musí být striktně dodržen.

12. Jste pro zřízení úřadu evropského prokurátora?  Jaké by měly být jeho vztahy s jinými
kontrolními orgány ve stejné oblasti, např. s úřadem OLAF?

Myšlenka zřídit úřad evropského prokurátora je cenná a určitě stojí za to se jí zabývat, protože
ochraně finančních zájmů ES – v podstatě peněz daňových poplatníků – by měla být věnována
nejvyšší priorita tam, kde jsou k dispozici účinné postupy a nástroje. V tomto ohledu v zásadě s
návrhem Komise souhlasím. Zůstávám však ve svém přístupu k této otázce nepředpojatý,
protože jsem si vědom toho, že na tyto návrhy existují protichůdné názory. Jsem přesvědčen o
tom, že než bude nový úřad vytvořen, je třeba se s ohledem na princip subsidiarity přesvědčit o
tom, že současné struktury nejsou schopny tuto funkci účinně plnit. Přitom však je třeba mít stále
na zřeteli konečný cíl, a to umožnit odpovídající a účinnou finanční kontrolu a vysoký stupeň
ochrany finančních zájmů ES.

Další dotazy

13. Stáhl byste svou kandidaturu, pokud by stanovisko Parlamentu k Vašemu jmenování
členem Dvora nebylo příznivé?

Nevím, proč by k tomu mělo dojít, ale pokud by existoval reálný důvod pro nepříznivý postoj,
pak bych svoji kandidaturu stáhl.
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E V R O P S K Ý
F O R M U L ÁŘ

Ž I V O T O P I S U

Odborná praxe

1988 – současnost PROFESOR EKONOMIE

� Název a sídlo zaměstnavatele Maltská univerzita, Msida, MSD 06 Malta
� Hlavní pracovní náplň Přednášková činnost v oblasti makroekonomiky, monetární ekonomie a ekonometrie

pro začátečníky i pokročilé

1998 -2003 MINISTR PRO EKONOMICKÉ SLUŽBY

Hlavní pracovní náplň Odpovědný za malé podniky a osoby samostatně výdělečně činné, průmysl,
rozvojovou společnost, Ústav pro podporu malých podniků, Malta Freeport
Corporation, politiku hospodářského rozvoje, technickou pomoc, Maltský normalizační
úřad, Národní statistický úřad, dovoz a vývoz, ochranu spotřebitele, politiku pro
hospodářskou soutěž, vládní investice, včetně následujících podniků a společností –
Maltapost p.l.c. (a.s.), Bank of Valetta p.l.c., Ait malta p.l.c., Maltacom p.l.c., Malta
International Airport p.l.c., Sea Malta, Tug Malta, Gozo Channet p.l.c., Drylocks and
Shipbuilding, Water Services Corporation a Enemalta Corporation

1995 – 1996 MINISTR PRO EKONOMICKÉ SLUŽBY

Hlavní pracovní náplň Odpovědný za průmysl, Maltskou rozvojovou společnost, Malta Freeport corporation,
Maltský normalizační úřad, Národní statistický úřad, dovoz a vývoz, ochranu
spotřebitele, politiku pro hospodářskou soutěž, vládní investice (včetně Mid-Med Bank
a Bank of Valetta), Air Malta

1994 – 1995 PARLAMENTNÍ TAJEMNÍK NA MINISTERSTVU FINANCÍ

Hlavní pracovní náplň Ústřední statistický úřad, odbor pro hospodářskou politiku a další povinnosti se
vztahem k odboru pro rozpočet

1988 – 1994 EKONOMICKÝ PORADCE MINISTERSKÉHO PŘEDSEDY MALTY

Hlavní pracovní náplň Hospodářská politika všeobecně a reforma daně z příjmu, která snížila horní hranici z
65 % na 35 % a mimo jiné zavedla samostatné zdanění vdaných žen

1980 – 1988 DOCENT EKONOMIE

Název a sídlo zaměstnavatele Deakinova univerzita, Victoria, Austrálie
Hlavní pracovní náplň Přednášky o makroekonomice, monetární ekonomii a metodách kvantitativního

managementu pro studující i absolventy vysoké školy (oboru MBA)

1975 – 1980 VYSOKOŠKOLSKÝ ASISTENT

Název a sídlo zaměstnavatele Univerzita Simona Frasera, Burnaby B.C., Canada V5A 1S6



PE 338.209 8/10 DV\531844CS.doc

CS

Hlavní pracovní náplň Přednášky o ekonomii a obchodní statistice
 

Vzdělání a odborná příprava

Datum (od – do) 1977 – 1980
Název a druh organizace

poskytující vzdělávání a přípravu
Univerzita Simona Frasera, Kanada

Hlavní předměty a odborné
dovednosti

Mikroekonomika, makroekonomika, monetární ekonomie, ekonometrie, rozvojová
ekonomie, teorie portfolia, mezinárodní finančnictví, mezinárodní obchod,
kvantitativní postupy, regionální ekonomika

Označení získané kvalifikace Doktor filozofie (PhD)
Disertační práce „Integrace modelu vstupu a výkonu a keynesianského modelu: případová studie Malty“

Datum (od – do) 1976 – 1977
Název a druh organizace

poskytující vzdělávání a přípravu
Univerzita Simona Frasera, Kanada

Hlavní předměty a odborné
dovednosti

Mikroekonomika, makroekonomika, ekonometrie, ekonomika práce, obchodní
statistika

Označení získané kvalifikace Magistr (Master of Arts)
Diplomová práce „Peníze, ceny akcií a hypotéza účinného trhu“

„Užití pesticidů – případová studie Malty“

Datum (od – do) 1972 – 1975
Název a druh organizace

poskytující vzdělávání a přípravu
Maltská univerzita

Hlavní předměty a odborné
dovednosti

Mikroekonomika, makroekonomika, statistika, veřejné finance, rozvojová teorie,
ekonomie růstu, ekonomika průmyslu, pracovněprávní vztahy, politická teorie,
filozofie, logika, sociologie, dějiny ekonomie, provozní účetnictví, systémy řízení,
mezinárodní obchod

Označení získané kvalifikace Bakalář – obor ekonomie (Bachelor of Arts (Hons) Economics)
Diplomová práce „Ekonomika užívání pesticidů na Maltě“

Ocenění a tituly

Datum: 1996
Název a typ organizace Rikkyo univerzita, Tokio, Japonsko

Označení získané kvalifikace Doktor humanitních věd, honoris causa
Udělen za „za příkladný vztah vědeckých pracovníků sociálních oborů ke společnosti“ a „za

aplikaci vědeckých poznatků na tvorbu státní politiky, zlepšení sociální péče a rozvoj
národa.“

Práce v parlamentu

Datum (od – do) 1992 – do současnosti, volený poslanec
Název a typ organizace  Sněmovna reprezentantů, Malta

Výbory Výbor pro veřejné účty (1995 – 1998, 2003 – 2004), Výbor pro zahraniční věci a
evropské záležitosti (2003 – 2004), Společný parlamentní výbor Malty a EU (1995 –
2004)

Datum (od – do) 2003 – do současnosti
Název a typ organizace Evropský parlament, pozorovatel
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Výbory Výbor pro hospodářství a finanční záležitosti, Výbor pro regionální politiku, dopravu a
cestovní ruch

Datum (od – do) 1992 – 1995
Název a typ organizace Parlamentní shromáždění Rady Evropy

MATEŘSKÝ JAZYK MALTŠTINA

Další jazyky

 ANGLIČTINA, ITALŠTINA

Čtení  výborně, dobře
Psaní  výborně, základní

• Ústní projev  výborně, základní

PŘÍLOHA  Seznam publikací
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Příloha

Seznam publikací

KNIHY Prosperity in Change: The Way Forward,
Ministry for Economic Services, 2003

Macroeconomics 3rd Australian edition, Addison, Wesley Longman
Australia Pty Ltd, se společností Waud, Maxwell & Hocking, 1996

The Impact of Fiscal Reform on Income Distribution in Malta
Ministry of Finance, Malta, 1994

The effect on labour relations of new forms of work in firms
Council of Europe, 1994

Malta in the European Community:
Some Economic and Commercial Perspectives,
s M. Frendem, Chamber of Commerce, Malta, 1989

Why is Canada's Unemployment Rate so High?
s H.G. Grubelem, The Fraser Institute, Vancouver, 1986

Quantitative Management Methods (MBA891) – 1983,
Deakin University Press

Business Economics II (MBA882) – 1982, 1984, 1986, 1987,
Deakin University Press

ČLÁNKY "Labour Market Trends: European Perspectives"
                                 Bank of  Valletta Review, podzim 1990

"Imports in Keynesian Models", Economic Record,
 prosinec 1987

"Indexing Income Tax", Deakin Business Journal,
 prosinec 1987

"A Factor Analytic Investigation of the Pay
Satisfaction Questionnaire" with C. Orpen,  
Journal of Social Psychology, 1987, Vol. 127, s. 391-92

"The Effect of Perception of Pay Equity on Employee
Motivation, Involvement and Performance", s C. Orpenem,
Perceptual and Motor Skills, (1986)

The Relevance of Input Substitution in the
Inter-Industry Model", European Economic Review,
22 (1983), s. 227-296

"The Causes and Consequences of Pay Satisfaction: A Test  
of  Lawler’s Model", s C. Orpenem, Psychology, (1983)


