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Szakmai tapasztalat

1. Kérjük, emelje ki az államháztartás (állami pénzügyek), irányítás és vezetés–ellenőrzés
terén szerzett szakmai tapasztalatainak fő ismérveit.

A gazdasági szolgáltatások minisztereként, a pénzügyminisztérium államtitkáraként és azt
megelőzően a miniszterelnök gazdasági tanácsadójaként bőséges tapasztalatokra tettem szert az
állami finanszírozás és gazdálkodás területén. A felelősségi területeim igen széles tevékenységi
kört öleltek fel, és magukban foglalták több állami vállalkozás számadásainak parlamenti vitára
bocsátásra való előkészítését is. Miniszterként különböző egységek üzleti terveinek
előkészítésében és felügyeletében, szerkezetátalakítási modellek kialakításában vettem részt
például a Máltai Hajóépítő Vállalat, a Máltai Fejlesztési Társaság esetében, valamint szerepem
volt a Nemzeti Statisztikai Hivatal, a Máltai Vállalkozásfejlesztési Ügynökség, a Versenyhivatal
és a Fogyasztóvédelmi Osztály létrehozásában. A közösségi vívmányok befogadásához
szükséges feltételek előkészítése során az egész minisztérium tevékenységére vonatkozó
beszámoló elkészítését is sikeresen irányítottam.

A kereskedelemért felelős miniszterként felügyeltem a máltai gazdaság teljes liberalizációját,
amelynek keretében a 2004. május 1-jén lezáruló időszakban fokozatosan kerültek felszámolásra
a védővámok, ami a gazdasági szereplők számára indokolatlan megrázkódtatások elkerülését is
eredményezte.

Az iparért felelős miniszterként létrehoztam Málta ipari stratégiáját, és a parlamenttel
elfogadtattam a vállalkozásfejlesztési törvényt, amelynek célja a főbb ösztönzők megteremtése a
már meglévő vállalkozások számára befektetéseik bővítése terén, az új vállalkozások esetében
pedig Málta kedvező gazdasági környezetének megtalálásában. Az ezen területen elért sikerek
közé tartozik, hogy a Lufthansa Technik cég a kereskedelmi repülőgépek szervízelésének új
üzletágát Máltára telepítette, a De La Rue Ltd – a biztonsági papírok előállítója – egyik
üzemtelepe Szingapúrból Máltára telepedett, és az ST Microelectronics cég, amely Európa
legnagyobb és legfejlettebb félvezető-tesztelő üzemét Máltán működteti és Málta
exportbevételeinek 60 %-át adja, jelentősen terjeszkedett.

A pénzügyi ellenőrzésben betöltött szerepem révén éveken keresztül részt vettem a parlament
Közpénzek Ellenőrzésével Foglalkozó Bizottságában, amely a közpénzeknek a független
Nemzeti Ellenőrző Hivatal által végzett ellenőrzésébe bevont fő bizottság.

Amennyiben szükséges, az Európai Parlament előtti meghallgatásom során kész vagyok
részletesebben kifejteni azon tevékenységi területeket, amelyekért felelős voltam.

2. Mi volt az a három legfontosabb döntés, amelynek meghozatalában szakmai karrierje
során részt vett?
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Kancelláriaminiszterként eltöltött hét évem alatt számos fontos döntésben vettem részt, mind
olyan területeken, amelyekért felelős voltam, mind a kormányzással kapcsolatos, tágabb
területeken. Mivel minden információt nem hozhatok nyilvánosságra, azokat fogom említeni,
amelyek az állami szektorban hozzáférhetők.

A miniszterelnök gazdasági tanácsadójaként én voltam annak a széles körű adóreformnak a fő
megalkotója, amely az adó mértékét a legfelsőbb adósávban 65 %-ról 35 %-ra csökkentette, és
egyéb változtatások mellett a házas nők számára külön adózási módot vezetett be, amely
hozzájárult a nők részvételi arányának és ezáltal az ország vagyongyarapítási képességének
növeléséhez. Ezt az adóreformot a következő években az adócsökkentések ellenére az állami
adóbevételek növekedése követte.  Ez az 1990-es évek elején lezajlott változás a gazdaság
jelentős bővülését jelezte előre, ami a GDP 8 %-nál magasabb reálnövekedését és rekordméretű
foglalkoztatásbővülését idézte elő. Az inflációt akkoriban jelenősen, körülbelül 3 %-os szintre
sikerült csökkenteni.

Egy másik olyan terület, amelyen fontos szerepet játszottam, a bevételpolitikai megállapodás
megalkotása volt, amely a három szociális partner közötti konfliktusok kiterjedtségét
csökkentette a béremelés és a kollektív szerződések tekintetében; valamint a Máltai Gazdasági
Fejlesztési Tanács létrehozása, amelynek célja a gazdaság különböző szereplői közötti párbeszéd
előmozdítása és a szociális partnerek közötti konfliktusok kiterjedésének megakadályozása.

A harmadik terület Málta iparpolitikájának kialakítása volt és a Változó fellendülés című munka
kiadása, amely nem csupán a jelenlegi ipari helyzetet elemzi és további fejlesztésének
programját adja, hanem a máltai gazdaság jövőbeli fejlesztésére vonatkozóan is átfogó stratégiát
kínál.

Függetlenség

3. A Szerződés kimondja, hogy a Számvevőszék tagjai feladataik végrehajtása során
„függetlenségüket maradéktalanul megőrizve” kötelesek eljárni. Hogyan értelmezné ezt
a kötelezettséget jövőbeli feladataira?

A Számvevőszéket olyan döntő fontosságú feladattal ruházták fel, amelynek alapja a többi
intézménytől való teljes függetlensége. Ezt a kötelezettséget szigorúan és hatékonyan érvényre
kell juttatni, különben a Számvevőszék teljes működése megkérdőjelezhetővé válik. A máltai
parlament Közpénzek Ellenőrzésével Foglalkozó Bizottságában és a különböző független
intézményekben – például a Nemzeti Statisztikai Hivatalban – szerzett tapasztalataim teszik
számomra lehetővé e fontos tényező megfelelő kezelését.

4. Kapott-e mentesítést az Ön által korábban elvégzett irányítási feladatok
vonatkozásában, ha ilyen eljárás alkalmazhatósága fennáll?

Nem, az általam végzett vezetési feladatokkal kapcsolatban nem kaptam mentesítést. Ilyen
eljárás nem alkalmazható.
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5. Vannak-e olyan üzleti, pénzügyi vagy egyéb kötelezettségvállalásai, amelyek
összeférhetetlenek lehetnek leendő feladataival? Készen áll-e arra, hogy a
Számvevőszék elnökének tudomására hozza és nyilvánossá tegye minden pénzügyi
érdekeltségét és egyéb kötelezettségvállalásait? Ha jelenleg peres ügyben érdekelt,
kérjük, részletezze azt.

Nincsenek üzleti, pénzügyi vagy olyan kötelezettségvállalásaim, amelyek összeférhetetlenek
lehetnek leendő feladataimmal. Készséggel a tudomására hozom a Számvevőszék elnökének és
nyilvánossá teszem minden pénzügyi érdekeltségemet és egyéb kötelezettségvállalásaimat. Ezt
az eljárást követtem már korábban is a máltai parlament képviselőire, korábban pedig a máltai
kormány minisztereire és államtitkáraira vonatkozó etikai kódexnek megfelelően.

6. Készen áll arra, hogy számvevőszéki taggá történő kijelölését követően lemondjon
bármely, választás útján betöltött hivataláról, illetve hogy feladja valamely politikai
pártban betöltött aktív tisztségét?

Igen, a Számvevőszék tagjává való kinevezésemet követően kész vagyok lemondani parlamenti
mandátumomról és politikai pártban betöltött bármely aktív tisztségemről.

7. Hogyan járna el akkor, ha olyan súlyos szabálytalanságot vagy akár csalást és/vagy
megvesztegetési ügyet észlelne, amelyben az Ön származási tagállamában tevékenykedő
szereplők érintettek?

Az ilyen ügyet a kellő szigorúsággal és részrehajlás nélkül kezelném, arra való tekintet nélkül,
hogy mely tagállamról van szó, hazámat is beleértve.

Feladatok végrehajtása

8. Mik legyenek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodási kultúra főbb jellemzői egy
közszolgálatban?

Ez igen tágan értelmezhető kérdés, és erről már rengeteget írtak. Röviden: bármely közszolgálat
esetében a hatékony és eredményes pénzgazdálkodási kultúrának azt kell biztosítania, hogy a
közszolgálat a pénzért cserébe hatékonyságot és értéket kap; valamint biztosítania kell azon
szükséges ellenőrzési mechanizmusokat is, amelyek nemcsak folyamatos ellenőrzést tesznek
lehetővé, de a közpénzek kezelésének módszerét is meghatározzák. A pénzügyi ellenőrzés
komoly szerepe ahhoz is szükséges, hogy a közpénzek megfelelő felhasználásának független
elbírálása biztosítható legyen.

9. A csatlakozó országokról szóló legutóbbi országjelentésében a Bizottság felhívta a
figyelmet arra, hogy a legtöbb ország közigazgatásában késik a pénzügyi ellenőrzés
megfelelő rendszerének létrehozása, beleértve az előzetes ellenőrzést, a független belső
és külső vizsgálatot. Az érintett országokban milyen intézkedések kapjanak
elsőbbséget?
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Úgy vélem, ezen a területen a közösségi jogszabályok jó mintával szolgálnak a hatékonyabb
pénzügyi ellenőrzéshez, beleértve az EK pénzügyi érdekei védelmének figyelembe vételét is.
Elmondhatom, hogy a Bizottság legutóbbi jelentése úgy találta, hogy hazámban, Máltán, a
közösségi jogszabályok magas szinten érvényre jutnak. Ez különösen az állami belső pénzügyi
ellenőrzés és külső ellenőrzés esetében, de az EK pénzügyi érdekeinek védelme tekintetében is
igaz. A strukturális tevékenységekre fordított kiadások ellenőrzésére vonatkozóan a Bizottság
hangsúlyozta, hogy szükség van a Szerződésekkel Foglalkozó Főigazgatóság és kiemelten az EU
Osztály adminisztratív kapacitásának bővítésére. Máltát ösztönözték arra is, hogy folytassa
erőfeszítéseit az ISPA és a PHARE bővített, decentralizált végrehajtási rendszerének (EDIS)
megvalósítására. Úgy értesültem, hogy Málta azóta mindkét tekintetben jelentős előrelépéseket
tett.

10. A Szerződés szerint a Számvevőszék segíti a Parlamentet abban, hogy a költségvetés
végrehajtása feletti ellenőrzési jogkörét gyakorolja. Hogyan jellemezné a különösen az
Európai Parlamenttel és annak Költségvetési Ellenőrző Bizottságával szemben fennálló
jelentéstételi kötelezettségét?

A máltai parlamentben szerzett csaknem 14 éves tapasztalataim mellett az elmúlt évben az
Európai Parlamentben megfigyelői feladataimat is aktívan elláttam. Mindez alapos betekintést
nyújtott az Európai Parlament munkájába, a jogszabályok oly módon történő jobbításának
képességébe, amely az Unión belül a valóságot és a jellemzőket jobban tükrözi; továbbá egyes
esetekben korlátaiba is. Főként a Számvevőszék és annak jelentéseinek elsősorban az Európai
Parlament által megnövelt jelentősége érintett meg. Ezért úgy vélem, hogy a Számvevőszék és a
Parlament között egészséges párbeszédnek és kölcsönös megbecsülésnek kell lennie. Lényegét
tekintve mind a Parlament, mind a Számvevőszék célja megegyezik, mégpedig az, hogy a
visszaéléseket megelőzzük, a hatékonyságot növeljük és az EU különböző programjaiban a pénz
értékét növeljük. Úgy vélem, hogy ahhoz, hogy ezen közös célokra építhessünk, teljes körű
párbeszédre van szükség.

11. Mint tudja, a Bizottság megváltoztatja könyvviteli rendszerét. Mivel nyújtana többet
egy ilyen változás?

Az időbeli elhatárolás szerinti könyvelési rendszerre való átállás révén a Bizottság sokkal
hatékonyabban tud majd gazdálkodni a költségvetéssel, és számára az ellenőrzés és a kiigazítás a
program megvalósításának sokkal korábbi szakaszában lehetővé válik, míg a jelenlegi
rendszerben gyakorta megesik, hogy a problémát csak akkor észlelik, amikor már elharapózott.
Úgy tudom, hogy az új rendszer bevezetését 2005-re tervezik. Ezt a menetrendet szigorúan be
kell tartani.

12. Támogatja az európai ügyész hivatalának létrehozását? Milyen természetű
kapcsolatokat tartson fenn ugyanezen terület olyan más ellenőrző szerveivel, mint az
OLAF?
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Az európai ügyészre vonatkozó elképzelés megalapozott és természetesen megvalósításra
érdemes, mivel az EU pénzügyi érdekeit – végső soron az adófizetők pénzét – kiemelt
területként kell kezelni, ahol a hatékony cselekvés és a gondok orvosolása biztosítható.
Alapjában véve e tekintetben támogatom a Bizottság javaslatait. Azonban tekintettel az e
javaslatok által kiváltott különböző reakciókra, személy szerint még nem foglalok állást a
kérdésben. Természetesen úgy vélem, hogy a szubszidiaritás elve alapján egy új hivatal
létrehozása előtt meg kell bizonyosodni arról, hogy a jelenlegi szervezetek ezt a funkciót nem
tudják-e hatékonyan ellátni. A végső célnak, nevezetesen a megfelelő és hatékony pénzügyi
ellenőrzés lehetővé tételének és az EK pénzügyi érdekeinek magasfokú védelmének mindvégig
egyértelműnek kell maradnia.

Egyéb kérdések

13. Lemondana-e jelöltségéről, ha a Parlament negatív véleményt alkotna a Számvevőszék
tagjává történő kinevezéséről?

Nem látok okot ilyesmire, de amennyiben a kedvezőtlen véleményt alapos indok támasztaná alá,
jelöltségemről lemondanék.
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E U R Ó P A I
Ö N É L E T R A J Z I

F O R M A N Y O M T A T V Á N Y

Szakmai tapasztalat

1988 óta A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNY PROFESSZORA

• Munkáltató neve és címe Máltai Egyetem, Msida, MSD 06 Malta
• Főbb tevékenységek és

feladatkörök
Előadások a makroökonómia, a pénzügytan és az ökonometria területén, bevezető és
haladó szinten.

1998 -2003 GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSOK MINISZTERE

• Főbb tevékenységek és
feladatkörök

Felelősségi területek: kisvállalkozások és önfoglalkoztatók, ipar, Máltai Fejlesztési
Társaság, Kisvállalkozás-fejlesztő Intézet, Máltai Szabadkikötő Társaság,
Gazdaságfejlesztési Politika, technikai segítségnyújtás, Máltai Szabványhivatal,
Nemzeti Statisztikai Hivatal, import és export, fogyasztóvédelem, versenypolitika,
állami befektetések, többek között: 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., szárazdokkok és hajóépítés, Vízügyi Szolgáltató Társaság és Enemalta
Corporation.

1995 -1996 GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSOK MINISZTERE

• Főbb tevékenységek és
feladatkörök

Felelősségi területek: ipar, Máltai Fejlesztési Társaság, Máltai Szabadkikötő Társaság,
Máltai Szabványhivatal, Nemzeti Statisztikai Hivatal, import és export,
fogyasztóvédelem, versenypolitika, állami befektetések (többek között: Mid-Med Bank
és Bank of Valletta), Air Malta.

1994 -1995 A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM ÁLLAMTITKÁRA

• Főbb tevékenységek és
feladatkörök

Központi Statisztikai Hivatal, Gazdaságpolitikai Főosztály és egyéb – a Költségvetési
Hivatallal kapcsolatos – feladatok.

1988 -1994 A MÁLTAI MINISZTERELNÖK GAZDASÁGI TANÁCSADÓJA

• Főbb tevékenységek és
feladatkörök

Gazdaságpolitika általában és jövedelemadó-reform, amely a legfelsőbb adósávot
65%-ról 35%-ra csökkentette és egyéb változások mellett a házas nők számára külön
adózási módot vezetett be.

1980 – 1988 EGYETEMI DOCENS

• Munkáltató neve és címe Deakin Egyetem, Victoria, Ausztrália
• Főbb tevékenységek és

feladatkörök
Előadások a makroökonómia, pénzügytan és a menedzsment kvantitatív módszereinek
területén, egyetemi hallgatók és MBA-hallgatók számára.

1975 – 1980 ADJUNKTUS

• Munkáltató neve és címe Simon Fraser Egyetem, Burnaby B.C., Kanada V5A 1S6
• Főbb tevékenységek és

feladatkörök
Előadások a közgazdaságtan és az üzleti statisztika területén.
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OKTATÁS ÉS KÉPZÉS

• Időtartam (-tól -ig) 1977 – 1980
• Oktatást/képzést nyújtó
szervezet neve és típusa

Simon Fraser Egyetem, Kanada

• Érintett főbb tárgyak/készségek Mikroökonómia, Makroökonómia, Pénzügytan, Ökonometria, Fejlesztésgazdaságtan,
Portfólióelmélet, Nemzetközi pénzügyek, Nemzetközi kereskedelem, Kvantitatív
technikák, Regionális gazdaságtan

• Elnyert képesítés megnevezése PhD
• Disszertáció „Az Input-Output és a Keynes-modellek integrációja: Máltai esettanulmány.”

• Időtartam (-tól -ig) 1976 – 1977
• Oktatást/képzést nyújtó
szervezet neve és típusa

Simon Fraser Egyetem, Kanada

• Érintett főbb tárgyak/készségek Mikroökonómia, Makroökonómia, Ökonometria, Munkagazdaságtan, Üzleti
statisztikák.

• Elnyert képesítés megnevezése Egyetemi diploma
• Szakdolgozat „A pénz, a tőzsdei árfolyam és a hatékony piac elmélete”

„A rovarirtók használata – Máltai esettanulmány”

• Időtartam (-tól -ig) 1972 – 1975
• Oktatást/képzést nyújtó
szervezet neve és típusa

Máltai Egyetem

• Érintett főbb tárgyak/készségek Mikroökonómia, Makroökonómia, Statisztika, Állami pénzügyek,
Fejlesztésgazdaságtan, Növekedésgazdaságtan, Ipargazdaságtan, Ipari kapcsolatok,
Politikaelmélet, Filozófia, Logika, Szociológia, Gazdaságtörténet, Vezetői számvitel,
Vezetési rendszerek, Nemzetközi kereskedelem.

• Elnyert képesítés megnevezése Közgazdász, főiskolai oklevél (kitüntetéssel).
• Szakdolgozat „A máltai rovarirtók gazdaságtana.”

DÍJAK ÉS KITÜNTETÉSEK

• Időpont 1996
• Szervezet neve és típusa Rikkyo Egyetem, Tokió, Japán.

• Elnyert képesítés megnevezése Bölcsészettudományok díszdoktora.
• Kitüntetés indoklása „A társadalomtudósok társadalomhoz történő viszonyulásában való példamutatásért”

és „a tudományos oktatás nemzeti politika létrehozásában való felhasználásáért, a
közjólés és a nemzet előrelépésének elősegítéséért.”
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7. MÁLTA – Josef Bonnici
B. Önéletrajz

PARLAMENTI MUNKA

• Időtartam (-tól -ig) 1992 – máig, a parlament választott képviselője
• Szervezet neve és típusa Máltai Parlament

• Committees Közpénzek Ellenőrzésével Foglalkozó Bizottság (1995-1998, 2003-2004), Külügyi és
Európaügyi Bizottság (2003-2004), Málta-EU Parlamenti Vegyesbizottság (1995-
2004)

• Időtartam (-tól -ig) 2003- máig
• Szervezet neve és típusa Európai Parlament, megfigyelő.

• Committees Gazdasági és Pénzügyi Bizottság; Regionális Politikai, Közlekedési és Idegenforgalmi
Bizottság.

• Időtartam (-tól -ig) 1992 – 1995
• Szervezet neve és típusa Az Európa Tanács parlamenti közgyűlése.

ANYANYELV MÁLTAI

EGYÉB NYELVISMERET

 ANGOL  OLASZ

• Olvasási készség  kitűnő,   jó
• Íráskészség  kitűnő,   alapfokú

• Beszédkészség  kitűnő,   alapfokú
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