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Ametialased kogemused

1. Palun kirjeldage oma peamisi ametialaseid kogemusi riigi rahanduse, juhtimise või
juhtimisauditi valdkondades.

Oma ametiaja jooksul majandusministrina, parlamentaarse riigisekretärina
rahandusministeeriumis ning enne seda peaministri majandusnõunikuna oli mul võimalus
koguda laialdasi kogemusi riigi rahanduse ja juhtimise alal. Laiaulatusliku vastutusalaga
kaasneva ministriportfelli mahukus tagas mulle väga mitmekesise tegevusvaldkonna, mis hõlmas
ka mitmete riiklike ettevõtete finantsaruandluse esitlemist parlamendis toimunud arutelude
käigus. Ministrina olin ma kaasatud erinevate majandusüksuste äriplaanide koostamisse ja nende
järelevalvesse ning osalesin paljude ümberstruktureerimiskavade väljatöötamisel, näiteks Malta
Shipyards'i ja Malta Development Corporation'i jaoks ning riikliku statistikaameti, Malta
ettevõtlusameti ja konkurentsiameti ning ka tarbijaküsimuste osakonna loomisel. Samuti tulin ma
edukalt toime kogu ministeeriumi tegevuse kontrollimisega, kui ministeerium tegi ettevalmistusi
acquis communitaire'i (ühenduse õigustiku) ülevõtmisega seotud nõuete täitmiseks.

Ministrina kuulus minu vastutusalasse ka kaubandus. Ma jälgisin Malta majanduse täielikku
liberaliseerimist, mille käigus kõrvaldatakse 1. mail 2004 lõppeva perioodi jooksul järk-järgult
kõik turgu kaitsvad maksud, vältides nii majandusüksuste liigset šokki.

Ministrina vastutasin ma ka tööstusvaldkonna eest ja töötasin välja strateegia Malta tööstuse
arendamiseks ning surusin parlamendis läbi ettevõtluse arendamise seaduse, mille peamiseks
eesmärgiks oli õhutada juba tegutsevaid ettevõtteid suurendama oma investeeringuid ning
juhtida uute ettevõtete tähelepanu Malta soodsale majanduskliimale. Selles valdkonnas
saavutatud edusammude hulka kuulub Lufthansa Technik'u uue ettevõtte loomine Maltal seoses
kommertsõhuliinide tehnilise teenindamisega, turvaelementidega varustatud paberit trükkiva
firma De La Rue Ltd. tütarettevõtte toomine Singapurist Maltale ja ST Microelectronic'u, millel
on Maltal Euroopa suurim ja kaasaegseim pooljuhtide testimise tehas ning mille toodang
moodustab 60% Malta ekspordist laekuvast rahast, suureulatuslik laienemine.

Mis puudutab auditeerimist, siis osalesin ma mitme aasta vältel parlamendi riigieelarvekomisjoni
töös, mis on olulisima komisjonina kaasatud riigi sõltumatu kõrgeima kontrolliasutuse töö kaudu
riigieelarve täitmise auditeerimisse.

Vajaduse korral olen ärakuulamise käigus Euroopa Parlamendis valmis andma oma varasema
tegevuse ja vastutusalade kohta täpsemaid selgitusi.

2. Millised on kolm kõige olulisemat otsust, mille tegemisel Te olete oma ametialase
karjääri jooksul osalenud?

Seitsme ministrina töötatud aasta jooksul olin kaasatud paljude oluliste otsuste tegemisse nii
mõlemas konkreetses valdkonnas, mille eest ma otseselt vastutasin, kui ka valitsuse tegevusega
seotud muudes valdkondades.
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Kuna mul ei ole volitusi kogu informatsiooni avalikustamiseks, siis saan puudutada vaid neid
punkte, mis on tehtud avalikkusele kättesaadavaks. Oma ametiaja jooksul peaministri
majandusnõunikuna töötasin ma välja laiaulatusliku tulumaksureformi, mis nägi ette kõrgeima
marginaalse maksumäära alandamise 65 protsendilt 35 protsendile ja muuhulgas ka abielus
naiste maksumäära eraldi määratlemise, mis tõi endaga kaasa naiste osaluse olulise suurenemise
ja sellest tulenevalt ka kogu maa üldise rikkuse kasvu. Vaatamata maksumäära alandamisele
kaasnes kõnealuse maksureformiga järgnevatel aastatel maksudest laekuva tulu kasv. See 1990.
aastate algul läbi viidud reform pani aluse olulisele majanduskasvule; inflatsioonikordistiga
korrigeeritud SKT kasv ulatus 8 protsendini ja tekkis rekordarv uusi töökohti. Inflatsioon oli
selleks ajaks langenud umbes 3 protsendini.

Teine valdkond, millesse ma olulise panuse andsin, oli seotud kokkulepete saavutamisega
palgapoliitika osas, mille eesmärgiks oli kolme sotsiaalpartneri vahelise konflikti lahendamine
seoses palgatõusu ja palgaläbirääkimiste süsteemiga. Osalesin ka Malta Majandusarengu
Nõukogu loomisel, et võimaldada tõhusamat dialoogi erinevate majandusüksuste vahel ja vältida
sotsiaalpartnerite vahelisi allakäiku põhjustavaid konflikte.

Kolmas valdkond oli Malta tööstusstrateegia loomine ja "Prosperity in Change" avaldamine,
milles mitte üksnes ei analüüsita tööstuse hetkeolukorda ega pakuta välja uut programmi selle
edasiseks arenguks, vaid esitletakse ka üldist strateegiat kogu Malta majanduse tulevaseks
arenguks.

Sõltumatus

3. EÜ asutamisleping sätestab, et kontrollikoja liikmed peavad oma kohustuste täitmisel
olema "täiesti sõltumatud". Kuidas Te kavatsete täita seda tingimust oma tulevases
töös?

Kontrollikojale on usaldatud väga olulise funktsiooni täitmine, mille aluseks on täielik
sõltumatus teistest institutsioonidest. Seda kohustust tuleb rangelt ja tõhusalt järgida, vastasel
korral muutuks kontrollikoja tegevus kogu ulatuses küsitavaks. Minu osalemine Malta
parlamendi riigieelarvekomisjoni ja mitmete sõltumatute institutsioonide nagu riikliku
statistikaameti töös tagab mulle vastavad kogemused, et osata selle olulise komponendi tähtsust
õigesti hinnata.

4. Kas Te olete oma eelnevate juhtimiskohustuste täitmisel läbinud heakskiidumenetluse,
kui sellist menetlust kohaldati?

Ei, ma ei ole oma juhtimiskohustuste täitmisel heakskiidumenetlust läbinud. Niisugust menetlust
ei kohaldata.

5. Kas Teil on osalusi äriettevõtetes, väärtpabereid või mingeid muid siduvaid kohustusi,
mis võivad sattuda vastuollu Teie tulevase tööga? Kas Te olete valmis deklareerima
kontrollikoja presidendile ja avalikustama kõik oma majanduslikud huvid ning muud
siduvad kohustused? Kui Te olete hetkel seotud mõne kohtumenetlusega, siis palun
andke selle kohta lähemat teavet.
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Mul ei ole osalusi äriettevõtetes, väärtpabereid ega muid siduvaid kohustusi, mis võiksid sattuda
vastuollu minu tulevase tööga. Olen valmis deklareerima kontrollikoja presidendile ning
avalikustama kõik oma majanduslikud huvid ja teised siduvad kohustused. Sarnast menetlust on
minu suhtes vastavalt praegu kehtivale Malta parlamendiliikmete eetikakoodeksile ning enne
seda Malta valitsuse ministrite ja riigisekretäride eetikakoodeksile kohaldatud ka varem.

6. Kas Te olete pärast kontrollikoja liikmeks nimetamist valmis astuma tagasi kõikidelt
valitavatelt ametikohtadelt või loobuma igasugusest aktiivsest tegevusest vastutaval
ametikohal poliitilises erakonnas?

Jah, pärast kontrollikoja liikmeks nimetamist olen ma valmis loobuma parlamendiliikme kohast
ja lõpetama igasuguse aktiivse tegevuse vastutaval ametikohal poliitilises erakonnas.

7. Kuidas Te toimiksite tõsise eeskirjade eiramise või isegi pettuse ja/või korruptsiooni
juhtumi korral, millesse on segatud osapooled Teie päritoluliikmesriigist?

Ma suhtuksin niisugusesse juhtumisse kohase tõsiduse ja erapooletusega, sõltumata osapoolte
päritoluliikmesriigist, k.a minu enda oma.

Kohustuste täitmine

8. Millised peaksid olema usaldusväärse finantsjuhtimise kultuuri põhijooned ükskõik
millises avaliku teenistuse asutuses?

See on väga laiahaardeline küsimus ning selle kohta on palju kirjutatud. Lühidalt öeldes peaks
usaldusväärse finantsjuhtimise kultuur ükskõik millises avaliku teenistuse asutuses tagama
abinõude mõjususe, vahendite tõhusa kasutamise ja hädavajalike kontrollmehhanismide
toimimise, mis mitte ainult ei võimalda teostada pidevat jälgimist, vaid aitavad välja kujundada
ka riiklike vahendite haldamise meetodid. Peale selle on vajalik tõsiselt võetava
auditeerimissüsteemi olemasolu, et oleks tagatud riigivahendite otstarbeka kasutamise sõltumatu
hindamine.

9. Oma viimases liituvate riikide kontrollaruandes juhtis Euroopa Komisjon tähelepanu
viivitustele enamiku riikide haldusasutustes nõuetekohase finantskontrolli, sealhulgas
eelkontrolli ning sõltumatu sise- ja välisauditi süsteemide loomisel. Milliseid meetmeid
tuleks asjassepuutuvates riikides rakendada esimesena?

Ma pean acquis' sellele valdkonnale esitatud nõudmisi heaks vahendiks finantskontrolli
tõhustamisel, kaasa arvatud ka EÜ finantshuvide kaitse suhtes. Minu enda maa, s.t Malta puhul
leidis Euroopa Komisjon oma viimases kontrollaruandes, et acquis's ettenähtud nõudmisi
täidetakse hästi. See kehtib eelkõige nii riigi sisekontrolli kui ka välisauditi kohta, aga ka EÜ
finantshuvide kaitse tunnustamise kohta. Mis puudutab struktuurimeetmetele tehtud kulutuste
kontrolli, siis tõstis komisjon esile vajadust tõsta lepingute peadirektoraadi, eriti selle ELi
osakonna administratiivset jõudlust.
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Maltat julgustati ka tegema jätkuvalt jõupingutusi ISPA ja PHARE programmi osas laiendatud
detsentraliseeritud rakendamissüsteemi (EDIS) kasutusele võtmisel. Ma tean, et sellest ajast
peale on Malta saavutanud mõlemas valdkonnas märkimisväärset edu.

10. Vastavalt EÜ asutamislepingule aitab kontrollikoda parlamendil kasutada oma volitusi
eelarve täitmise kontrollimisel. Kuidas Te kirjeldaksite oma tööd seoses aru andmisega
Euroopa Parlamendile ja iseäranis selle eelarvekontrollikomisjonile?

Peale selle, et mul on 14 aastat töökogemust Malta parlamendis, olen ma viimasel aastal täitnud
ka Euroopa Parlamendi vaatleja kohustusi. See on võimaldanud mul näha, kuidas Euroopa
Parlament töötab, kuidas ta sekkub õigusloomeprotsessi viisil, mis peegeldab paremini reaalsust
ja iseloomulikke arenguid kogu Euroopa Liidus, aga teatud juhtudel ka tema piiratud võimalusi.
Eriti tugevat muljet avaldas mulle kontrollikoja tegevusele ja tema aruannetele eelkõige Euroopa
Parlamendi poolt omistatud suur tähtsus. Seetõttu olen ma arvamusel, et kontrollikoda ja
parlament peaksid tegema koostööd ning austama teineteise tööd. Põhimõtteliselt järgivad nii
parlament kui ka kontrollikoda samu eesmärke, milleks on kuritarvitamise lõpetamine, tõhususe
suurendamine ja erinevate ELi programmide vahendite lisandväärtuse tagamine. Ma arvan, et
nimetatud ühiste eesmärkide saavutamiseks on vastastikune dialoog hädavajalik.

11. Nagu Te teate, on Euroopa Komisjon muutmas oma arvestussüsteemi. Mis võiks olla
sellise muutuse lisaväärtuseks?

Tekkepõhise arvestussüsteemi kasutuselevõtmisel on Euroopa Komisjonil võimalik oma
eelarvevahendeid tõhusamalt hallata ja programmide läbiviimisel on tal võimalus teostada
järelvalvet tunduvalt varasemas etapis ning teha vajaduse korral vastavaid kohandusi, mitte nagu
praeguse süsteemi puhul, kus probleemide olemasolust saadakse teada alles siis, kui neid on juba
arvukalt tekkinud. Ma usun, et uus süsteem tuleks kasutusele võtta 2005. aastal. Sellest tähtajast
tuleks rangelt kinni pidada.

12. Kas Te olete Euroopa prokuröri ametikoha loomise poolt? Millised peaksid oma
olemuselt olema tema suhted teiste samal alal tegutsevate kontrolliorganitega, näiteks
OLAFiga?

Euroopa prokuröri ametikoha loomine on õigustatud ja kindlasti väärt, et sellega ka edaspidi
tegeletaks, kuna EÜ finantshuvide kaitset ning lõppkokkuvõttes maksumaksja raha kaitset tuleks
käsitleda kui kõrgeprioriteedilist valdkonda, mille raames on võimalik kasutada tõhusaid
abinõusid ja meetmeid. Põhimõtteliselt toetan ma Euroopa Komisjoni ettepanekut. Arvestades
aga erinevaid reaktsioone, mida see ettepanek endaga kaasa tõi, jään ma avatuks ka teiste
ettepanekute suhtes. Kindlasti esindan ma aga arvamust, et lähimuspõhimõttest lähtuvalt tuleks
enne nimetatud ametikoha loomist kontrollida, kas juba loodud struktuurid ei oleks võimelised
antud funktsioone tõhusalt täitma. Kogu protsessi vältel ei tohiks aga selget lõppeesmärki silmist
kaotada, nimelt et tagataks adekvaatne ja tõhus finantskontroll ning EÜ finantshuvide mõjus
kaitse.
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Muud küsimused

13. Kas Te võtaksite oma kandidatuuri tagasi, kui parlamendi arvamus Teie kontrollikoja
liikmeks määramise kohta oleks mittesoosiv?

Ma ei tea, miks see peaks juhtuma, aga kui negatiivseks hinnanguks on siiski mingi õigustatud
põhjus, võtaksin ma oma kandidatuuri tagasi.



PE 338.209/add 8/11 DV\531844ET.doc

ET

7. MALTA - hr Josef Bonnici
B. Elulookirjeldus

E U R O O P A
E L U L O O K I R J E L D U S E

V O R M

TÖÖKOGEMUS

1988–tänaseni MAJANDUSTEADUSE PROFESSOR
 • tööandja nimi ja aadress Malta Ülikool, Msida, MSD 06, Malta

• peamised tegevused ja ülesanded makroökonoomika, rahanduse ökonoomika ja ökonomeetria loengud nii algajatele kui ka
edasijõudnutele

1998–2003 MAJANDUSMINISTER
• peamised tegevused ja ülesanded vastutav järgnevate valdkondade eest: väikeettevõtted ja füüsilisest isikust ettevõtjad, tööstus,

Malta Development Corporation, Väikeettevõtluse Edendamise Instituut, Malta Freeport
Corporatsion, majanduse edendamise poliitika, tehniline abi, Malta standardiseerimisamet, riiklik
statistikaamet, import ja eksport, tarbijakaitse, konkurentsipoliitika, valitsuse investeeringud, k.a.
Maltapost p.l.c., Bank of Valletta p.l.c., Air Malta p.l.c., Maltacom p.l.c., Malta International
Airport p.l.c., Sea Malta, Tug Malta, Gozo Channel p.l.c., Dokid ja Laevaehitus, Water Services
Corporation ja Enemalta Corporation

1995–1996 MAJANDUSMINISTER
• peamised tegevused ja ülesanded vastutav järgnevate valdkondade eest: tööstus, Malta Development Corporation, Malta Freeport

Corporation, Malta standardiseerimisamet, riiklik statistikaamet, import ja eksport, tarbijakaitse,
konkurentsipoliitika, valitsuse investeeringud, (k.a. Mid-Med Bank ja Bank of Valletta), Air Malta

1994–1995 MAHANDUSMINISTEERIUMI PARLAMENTAARNE RIIGISEKRETÄR
• peamised tegevused ja ülesanded tsentraalne statistikaamet, majanduspoliitika osakond ja muud eelarveasutusega seotud

ülesanded

1988–1994 MALTA PEAMINISTRI MAJANDUSNÕUNIK
• peamised tegevused ja ülesanded üldine majanduspoliitika ja tulumaksu reform, mis vähendas kõrgeimat marginaalset

maksumäära 65 protsendilt 35 protsendile ning muuhulgas tõi sisse eraldiseisva
maksukoormuse määramise abielus naistele

1980–1988 MAJANDUSTEADUSE VANEMLEKTOR
 • tööandja nimi ja aadress Deakin'i ülikool, Victoria, Austraalia

• peamised tegevused ja ülesanded makroökonoomika, rahanduse ökonoomika ja kvantitatiivsete juhtimismeetodite loengud nii
kraadiõppuritele kui ka MBA-programmis osalejatele

1975–1980 ABIÕPPEJÕUD
 • tööandja nimi ja aadress Simon Fraser'i Ülikool, Burnaby B.C., Kanada V5A 1S6

• peamised tegevused ja ülesanded majandusteaduse ja ettevõtlusstatistika loengud
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HARIDUSKÄIK JA
TÄIENDKOOLITUS

• kuupäevad (alates–kuni) 1977–1980
• haridus- või koolitusasutuse nimi ja

tüüp
Simon Fraser'i Ülikool, Kanada

• peamised ained/omandatud
ametialased oskused
ametialased oskused

mikroökonoomika, makroökonoomika, rahanduse ökonoomika, ökonomeetria, arengu
ökonoomika, portfelliteooria, rahvusvaheline rahandus, rahvusvaheline kaubandus,
kvantitatiivsed meetodid, regionaalne ökonoomika

• saadud tiitel või kvalifikatsioon Dr. phil.
doktoritöö "Integrating Input-Output and Keynesian Models: A case study of Malta"

• kuupäevad (alates–kuni) 1976–1977
• haridus- või koolitusasutuse nimi ja

tüüp
Simon Fraser'i Ülikool, Kanada

• peamised ained/omandatud
ametialased oskused
ametialased oskused

mikroökonoomika, makroökonoomika, ökonomeetria, tööjõu ökonoomika, ettevõtlusstatistika

• saadud tiitel või kvalifikatsioon Master of Arts
• dissertatsioonid "Money, Stock Prices and the Efficient Market Hypothesis"

"The Use of Pesticides – A case study of Malta"

• kuupäevad (alates–kuni) 1972–1975
• haridus- või koolitusasutuse nimi ja

tüüp
Malta Ülikool

• peamised ained/omandatud
ametialased oskused
ametialased oskused

mikroökonoomika, makroökonoomika, statistika, riigi rahandus, arenguökonoomika,
kasvuökonoomika, tööstuslik ökonoomika, tööstussuhted, poliitteooria, filosoofia, loogika,
sotsioloogia, majanduse ajalugu, juhtimisarvestus, juhtimissüsteemid, rahvusvaheline
kaubandus

• saadud tiitel või kvalifikatsioon Bachelor of Arts (Honours) majandusteaduste alal
• dissertatsioonid "The Economics of Pesticide Use in Malta"

TUNNUSTUS JA AUHINNAD

• kuupäev 1996
• asutuse nimi ja tüüp Rikkyo Ülikool, Tokio, Jaapan

• saadud tiitel või kvalifikatsioon humanitaarteaduste doktor, honoris causa
•  autasu põhjendus "eeskuju andmise eest, milline peaks olema sotsiaalteadlaste suhe ühiskonnaga" ning

"skolastilise õppimise rakendamise eest siseriikliku poliitika loomisel, üldsuse heaolu
parandamise ja rahva edasiliikumise eest "

PARLAMENTAARNE TÖÖ

• kuupäevad (alates–kuni) 1992–tänaseni, parlamendi liige
• asutuse nimi ja tüüp esindajatekoda, Malta

• komisjonid eelarvekomisjon (1995–1998, 2003–2004), välispoliitika ja Euroopa asjade komisjon (2003-
2004), ELi-Malta parlamendi ühiskomisjon (1995–2004)

• kuupäevad (alates–kuni) 2003–tänaseni
• asutuse nimi ja tüüp Euroopa Parlament, vaatleja

• komisjonid majandus- ja rahanduskomisjon, regionaalpoliitika-, transpordi- ja turismikomisjon
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• kuupäevad (alates–kuni) 1992–1995
• asutuse nimi ja tüüp Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee

EMAKEEL MALTA  KEEL

TEISED KEELED

 INGLISE  KEEL         ITAALIA KEEL
• lugemine  väga hea,            hea

• kirjutamine  väga hea,            algteadmised
• kõnelemine  väga hea,            algteadmised

LISA  publikatsioonide nimekiri
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Publikatsioonide nimekiri

RAAMATUD Prosperity in Change: The Way Forward, Majandusministeerium, 2003

Macroeconomics, 3. Austraalia väljaanne, Addison, Wesley Longman
Australia Pty Ltd; kaasautorid: Waud, Maxwell & Hocking, 1996

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

The effect on labour relations of new forms of work in firms, Euroopa
Nõukogu, 1994

Malta in the European Community:
Some Economic and Commercial Perspectives,
kaasautor: M. Frendo, kaubanduskoda, Malta, 1989

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

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

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

ARTIKLID "Labour Market Trends: European Perspectives" Bank of  Valletta
Review,
 sügis 1990

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

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

"A Factor Analytic Investigation of the Pay
Satisfaction Questionnaire", kaasautor: C. Orpen, Journal of
Social Psychology, 1987, nr 127, lk 391–392

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

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

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


