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A. Atsakymai į klausimus

Darbo patirtis

1. Pabrėžkite svarbiausius savo darbo patirties aspektus valstybės finansų, vadovavimo ir
audito valdymo srityse?

Aš įgijau daug patirties valstybės finansų ir vadybos srityse, būdamas Ekonominių paslaugų
ministru, Finansų ministerijos parlamentiniu sekretoriumi, ir ansčiau - Ministro Pirmininko
patarėju ekonomikai. Mano pareigoms priklausančios atsakomybės srities platumas suteikė labai
platų veiklos spektrą, kuriam priklausė ir įvairių viešojo sektoriaus korporacijų ataskaitų
pristatymas debatams parlamente. Eidamas ministro pareigas, dalyvavau ruošiant ir prižiūrint
įvairių subjektų verslo planus, vystant keletą restruktūrizacijos projektų, tarp jų ir Maltos laivų
statykloje, Maltos vystymo korporacijoje, taip pat įkuriant Nacionalinės statistikos tarnybą,
Maltos verslą, Konkurencijos tarnybą ir Vartotojų reikalų departamentą. Taip pat sėkmingai
vadovavau visos ministerijos veiklos peržiūrai ruošiantis perimti acquis communautaire
reikalavimus.
Kaip ministras, atsakingas už prekybą, prižiūrėjau visišką Maltos ekonomikos liberalizavimą,
kuomet laikotarpiu, kuris baigsis 2004 m. gegužės 1 d., palaipsniui, nesukeliant per didelių
sukrėtimų ekonominiams subjektams, buvo naikinamos visos protekcinės rinkliavos.

Kaip ministras, atsakingas už pramonę, išvysčiau Maltos pramonės strategiją  ir gavau
parlamento pritarimą Verslo vystymo įstatymui, kuriuo siekiama suteikti svarbiausias paskatas
įsikūrusiems verslo subjektams didinti investicijas, o naujai besikuriančiam verslui sudaryti
partauklų ekonominį klimatą Maltoje. Kaip sėkmingus darbus šioje srityje galima paminėti naują
„Lufthansa Technik“ paslaugą - komercinių lėktuvų aptarnavimą Maltoje, bendrovės „De La
Rue Ltd.“, užsiimančios specialaus popieriaus gamyba, padalinio gamyklos pritraukimą iš
Singapūro į Maltą, ir žymią bendrovės „ST Microelectronics“, kuri Maltoje turi didžiausią ir
labiausiai pažengusią puslaidininkių bandymo gamyklą Europoje ir apima 60% Maltos eksporto
pajamų, plėtrą.

Atlikdamas audito funkcijas, keletą metų dalyvavau parlamento Valstybinių sąskaitų komitete,
kuris yra pagrindinis komitetas, dalyvaujantis valstybinių sąskaitų audite per nepriklausomos
Nacionalinės audito tarnybos veiklą.

Jei bus reikalinga, per klausymą Europos Parlamente galėčiau plačiau informuoti apie įvairią
susijusią veiklą, už kurią buvau atsakingas.

2. Kokie buvo trys svarbiausi sprendimai per visą Jūsų darbo laikotarpį, kuriuos
priimant Jūs dalyvavote?

Eidamas ministro pareigas, per septynerius metus dalyvavau priimant daugelį svarbių sprendimų,
tiek srityse, už kurias buvau tiesiogiai atsakingas, tiek platesnėse, su bendra vyriausybės veikla
susijusiose srityse. Kadangi aš negaliu atskleisti visos informacijos, paminėsiu tai, kas yra viešai
prieinama.
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Eidamas Ministro Pirmininko patarėjo ekonomikai pareigas, buvau plataus masto pajamų
mokesčio reformos, kurios metu maksimali ribinė mokesčio norma buvo sumažinta nuo 65% iki
35%, pagrindinis iniciatorius. Be kitų pakeitimų, buvo įvestas skirtingas apmokestinimo
pagrindas ištekėjusioms moterims, žymiai padidinęs moterų dalyvavimą mokesčių mokėjime ir
taip paskatinęs turto kūrimą šalyje. Dėl šios mokesčių reformos, nepaisant sumažintų mokesčių,
vėlesniais metais padidėjo bendros mokesčių pajamos. Šie veiksmai, įvykdyti dešimto
dešimtmečio pradžioje, buvo spartaus ekonomikos augimo pradžia, kai realus BVP augimas
siekė daugiau nei 8%, o darbo vietos buvo kuriamos rekordiniu greičiu. Infliacija tuo metu buvo
sumažinta iki maždaug 3%.

Kita sritis, į kurią dėjau daug pastangų, yra pajamų politikos susitarimas. Jis išsklaidė konfliktą
tarp trijų socialinių partnerių dėl atlyginimų didėjimo sistemos ir kolektyvinės sutarties
sudarymo derybų. Taip pat dalyvavau įkuriant Maltos Ekonominio vystymosi tarybą, kurios
tikslas yra gerinti keitimąsį nuomonėmis tarp įvairių ekonomikos elementų ir padėti išvengti
žlugdančio konflikto tarp socialinių partnerių.

Trečioji sritis yra Maltos pramonės politikos sukūrimas ir Prosperity in Change leidimas. Šis
leidinys ne tik analizuoja dabartinę pramonės situaciją ir numato jos vystymosi programą, bet ir
suteikia bendrą strategiją Maltos ekonomikos vystymuisi ateityje.

Nepriklausomumas

3. Sutartyje nustatyta, kad Audito Rūmų nariai vykdydami savo pareigas turi būti
„visiškai nepriklausomi“. Kaip Jūs vykdytumėte šį įsipareigojimą eidamas savo
būsimas pareigas?

Audirto Rūmams buvo patikėta ypač svarbi funkcija, kurios pagrindas yra visiška
nepriklausomybė nuo kitų organų. Šis įsipareigojimas turi būti griežtai ir efektyviai vykdomas,
kitaip Rūmų kompetencija taptų abejotina. Mano partirtis Maltos parlamento Valstybinių
sąskaitų komitete, taip pat įvairiose savarankiškose institucijose, tokiose kaip Nacionalinė
statistikos tarnyba, suteikia man patirties dirbant tokio pobūdžio darbą.

4. Ar Jūsų, kaip vadovo, anksčiau atliktos pareigos buvo teigiamai įvertintos, jei tokia
procedūra taikoma?

Ne, mano anksčiau atliktos pareigos nebuvo vertinamos. Tokia procedūra netaikoma.

5. Ar Jūs turite verslą, finansinio turto ar kitokių įsipareigojimų, kurie galėtų būti
nesuderinami su Jūsų būsimomis pareigomis? Ar sutinkate Audito Rūmų pirmininkui
deklaruoti visus savo finansinius interesus ir kitus įsipareigojimus bei paskelbti juos
viešai? Jei šiuo metu esate susijęs su kokiu nors teismo procesu, paaiškinkite apie tai
plačiau.
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Ne, aš neturiu nei verslo, nei finansinio turto, nei jokių kitų įsipareigojimų, kurie galėtų būti
nesuderinami su mano būsimomis pareigomis. Sutinku Audito Rūmų pirmininkui deklaruoti
visus savo finansinius interesus ar kitus įsipareigojimus bei paskelbti juos viešai. Aš jau esu
atlikęs tokią procedūrą, kadangi to reikalauja šiuo metu galiojantis Maltos parlamento narių
Etikos kodeksas, o prieš tai reikalavo kodeksas, kuriuo vadovaujasi Maltos vyriausybės ministrai
ir parlamentiniai sekretoriai.

6. Ar esate pasiruošęs atsisakyti visų pareigų, į kurias esate išrinktas, ir aktyvios veiklos,
susijusios su įsipareigojimais politinei partijai, jei būsite paskirtas Audito Rūmų nariu?

Taip, aš esu pasiruošęs atsisakyti savo parlamento nario mandato ir veiklos, susijusios su
įsipareigojimais politinei partijai, kai būsiu paskirtas Audito Rūmų nariu.

7. Kaip spręstumėte svarbius piktnaudžiavimo arba net sukčiavimo ir (ar) korupcijos
atvejus, susijusius su subjektais iš valstybės narės, iš kurios esate kilęs?

Tokį atvejį spręsčiau su deramu griežtumu ir nešališkumu, visiškai neatsižvelgdamas į kilmės
šalį, įskaitant ir mano paties.

Pareigų vykdymas

8. Kokie turėtų būti pagrindiniai patikimo finansų valdymo kultūros bruožai bet kurioje
viešojoje tarnyboje?

Tai yra labai platus klausimas, apie kurį buvo daug rašoma. Trumpai tariant, patikimo finansų
valdymo kultūra bet kurioje viešojoje tarnyboje turėtų užtikrinti efektyvumą ir tinkamą lėšų
panaudojimą, bei reikalingus kontrolės mechanizmus, kurie ne tik nuolat kontroliuoja, bet ir
suteikia viešųjų fondų valdymo metodą. Taip pat reikalingas patikimas auditas, siekiant užtikrinti
nepriklausomą viešųjų fondų tinkamo naudojimo įvertinimą.

9. Komisija savo paskutiniame pranešime apie valstybių kandidačių pasirengimą narystei
pažymėjo, kad daugelio valstybių administracijos atsilieka diegdamos tinkamas finansų
kontrolės sistemas, pavyzdžiui, ex-ante kontrolės sistemą bei nepriklausomą vidaus bei
išorės auditą.  Kokioms priemonėms turėtų būti teikiama pirmenybė šiose valstybėse?

Mano nuomone, acquis reikalavimai šioje srityje yra geras didesnės finansų kontrolės modelis,
ypač EB finansinių interesų apsaugos atžvilgiu. Galiu pasakyti, kad mano šalyje, Maltoje,
paskutiniame pranešime apie valstybių kandidačių pasirengimą narystei Komisija pažymėjo
aukštą atitikimo acquis lygį. Tai ypač taikoma viešajai vidaus finansų kontrolei ir išorės auditui,
atsižvelgiant ir į EB finansinių interesų apsaugą. Vertindama struktūrinės veiklos išlaidų
kontrolę, Komisija pažymėjo poreikį sustiprinti Sutarčių generalinio direktorato, o ypač jo ES
departamento administracinius gebėjimus. Malta taip pat buvo paraginta tęsti savo pastangas
diegiant ISPA ir PHARE išplėstą decentralizuoto įgyvendinimo sistemą (EDIS). Mane
informavo, kad nuo tada Malta pasiekė ženklios pažangos abiem atvejais.
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10. Pagal Sutartį Audito Rūmai padeda Parlamentui atlikti biudžeto vykdymo priežiūrą.
Kaip apibūdintumėte savo įsipareigojimus atsiskaityti Europos Parlamentui, ir ypač jo
Biudžeto kontrolės komitetui?

Turiu keturiolikos metų darbo patirtį Maltos Parlamente. Be to, praėjusiais metais aktyviai
vykdžiau stebėtojo pareigas Europos Parlamente. Tai man padėjo geriau suprasti Parlamento
veiklą ir jo gebėjimą tobulinti įstatymus taip, kad juose būtų labiau atsižvelgta į ES šalių realijas
ir ypatumus, o kartais ir trūkumus. Mane labai nustebino Teisingumo Teismui ir jo pranešimams,
ypač Parlamento, teikiama reikšmė. Todėl manau, kad Teismą ir Parlamentą turi sieti glaudus
bendradarbiavimas ir abipusė pagarba. Iš esmės Parlamento ir Teismo darbotvarkės sutampa: jie
abu siekia užkirsti kelią piktnaudžiavimui, padidinti efektyvumą bei užtikrinti geresnį įvairioms
ES programoms skiriamų lėšų panaudojimą.  Manau, kad norint pasiekti šiuos tikslus, turi vykti
visapusis dialogas.

11. Kaip žinote, Komisija keičia savo apskaitos sistemą. Kuo šios naujovės gali būti
naudingos?

Perėjusi prie kaupiamosios apskaitos sistemos, Komisija galės valdyti savo biudžetą daug
efektyviau. Be to, tai jai suteiks galimybę stebėti ir, jei reikia, pakoreguoti programos vykdymą
gerokai anksčiau, skirtingai nei dabartinėje sistemoje, kai suvokiama esant problemą tik tada, kai
ji būna jau išsikerojusi. Mano žiniomis, naują sistemą planuojama įdiegti 2005 m. Šio plano turi
būti griežtai laikomasi.

12. Ar pritariate Europos prokuroro pareigybės įsteigimui? Koks turėtų būti jo santykių su
kitomis tos pačios srities kontrolės institucijomis, pavyzdžiui, Europos kovos su
sukčiavimu biuru, pobūdis?

Mintis įsteigti Europos prokuroro pareigybę yra pagrįsta ir to tikrai verta siekti, nes EB
finansinių interesų, o pagaliau ir mokesčių mokėtojų pinigų apsauga turi tapti aukščiausio
prioriteto sritis, kurioje imamasi efektyvių veiksmų ir priemonių. Aš iš esmės sutinku su
Komisijos pasiūlymais šiuo klausimu. Tačiau atsižvelgdamas į skirtingas reakcijas į šiuos
pasiūlymus, griežtos pozicijos šiuo klausimu nepriimu. Aš esu įsitikinęs, kad pagal subsidiarumo
principą prieš įsteigiant naują pareigybę reikia įsitikinti, kad dabartinės struktūros nesugeba
veiksmingai vykdyti šių funkcijų. Galutinis tikslas turi likti aiškus visą laiką: turi vykti tinkama
ir efektyvi finansų kontrolė bei turi būti užtikrintas aukštas EB finansinių interesų apsaugos
lygis.

Kiti klausimai

13. Ar atsiimtumėte savo kandidatūrą, jei Parlamentas nepalankiai atsilieptų apie Jūsų
paskyrimą Audito Rūmų nariu?

Mano nuomone, taip neturėtų atsitikti, tačiau jei būtų pagrįsta nepalankios pozicijos priežastis, aš
atsiimčiau savo kandidatūrą.



DV\531844LT.doc 7/10 PE 338.209/add

LT

7. MALTA - Josef Bonnici
B. Gyvenimo aprašymas

E U R O P I NĖ
G Y V E N I M O
A P R A Š Y M O

F O R M A

Darbo patirtis

Nuo 1988 m. iki dabar EKONOMIKOS PROFESORIUS

Darbo vietos pavadinimas ir
adresas

Maltos universitetas, Msida, MSD 06 Malta

Pagrindinė veikla ir atsakomybės
sritys

Makroekonomikos, pinigų ekonomikos ir ekonometrijos dėstymas pradedantiesiems ir
pažengusiesiems.

1998 – 2003 EKONOMINIŲ PASLAUGŲ MINISTRAS

Pagrindinė veikla ir atsakomybės
sritys

Atsakingas už smulkų verslą ir savarankiškai dirbančius, Maltos vystymo korporaciją,
Smulkaus verslo rėmimo institutą, Maltos laisvosios zonos korporaciją, ekonomikos
vystymo politiką, techninę pagalbą, Maltos standartizacijos tarnybą, Nacionalinę
statistikos tarnybą, importą ir eksportą, vartotojų apsaugą, konkurencijos politiką,
valdžios sektoriaus investicijas, įskaitant „Maltapost p.l.c.“, „Bank of Valetta p.l.c.“,
„Air Malta p.l.c.“, „Maltacom p.l.c.“, „Malta International Airport p.l.c.“, „Sea Malta
p.l.c.“ , „Tug Malta“, „Gozo Channel p.l.c.“; sausuosius dokus ir laivų statybą,
Vandens paslaugų korporaciją ir korporaciją „Enemalta“.

1995 – 1996 EKONOMINIŲ PASLAUGŲ MINISTRAS

Pagrindinė veikla ir atsakomybės
sritys

Atsakingas už pramonę, Maltos vystymo korporaciją, Maltos laisvosios zonos
korporaciją, Maltos standartų tarnybą, Nacionalinę statistikos tarnybą, importą ir
eksportą, vartotojų apsaugą, konkurencijos politiką, vyriausybės investicijas (įskaitant
Mid-Med Bank ir Bank of Valetta), Air Malta.

1994 – 1995 FINANSŲ MINISTERIJOS PARLAMENTO SEKRETORIUS

Pagrindinė veikla ir atsakomybės
sritys

Centrinė statistikos tarnyba, Ekonominės politikos skyrius ir kitos pareigos, susiję su
Biudžeto tarnyba.

1988 – 1994 MALTOS MINISTRO PIRMININKO PATARĖJAS EKONOMIKAI

Pagrindinė veikla ir atsakomybės
sritys

Ekonomikos politika apskritai ir pajamų mokesčio reforma, kuria buvo sumažinta
maksimali ribinė mokesčio norma nuo 65% iki 35% ir, be kitų pakeitimų, įvestas
skirtingas apmokestinimo pagrindas ištekėjusioms moterims.
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1980 – 1988 VYRESNYSIS EKONOMIKOS DĖSTYTOJAS

Įmonės pavadinimas ir adresas  Dykino universitetas, Viktorija, Australija

Pagrindinė veikla ir atsakomybės
sritys

Dėsčiau makroekonomiką, pinigų ekonomiką ir kiekybinius vadybos metodus tiek
bakalauro, tiek verslo administravimo magistro lygiu.

1975 – 1980 DĖSTYTOJAS ASISTENTAS

Įmonės pavadinimas ir adresas Simono Freizerio universitetas, Bernaby, Britų Kolumbija, Kanada V5A 1S6,
Pagrindinė veikla ir atsakomybės

sritys
Dėsčiau ekonomiką ir verslo statistiką.

 

Išsilavinimas ir profesinis
mokymasis

 Metai (nuo – iki) 1977 – 1980
Mokslo ar mokymo įstaigos

pavadinimas ir rūšis
Simono Freizerio universitetas, Kanada

Pagrindiniai dalykai/
specializacija

Mikroekonomika, makroekonomika, pinigų ekonomika, ekonometrija, vystymosi
ekonomika, portfelio teorija, tarptautiniai finansai, tarptautinė prekyba, kiekybiniai
metodai, regioninė ekonomika

 Įgytas laipsnis Filosofijos mokslų daktaras
Tezė „Sąnaudų ir produkcijos bei Keinso modelių integravimas: Maltos atvejo analizė.“

Metai (nuo – iki) 1976 – 1977
Mokslo ar mokymo įstaigos

pavadinimas ir rūšis
Simono Freizerio universitetas, Kanada

Pagrindiniai dalykai/
specializacija

Mikroekonomika, makroekonomika, ekonometrija, darbo ekonomika, verslo statistika.

Įgytas laipsnis Humanitarinių mokslų magistras
Disertacijos „Pinigai, vertybinių popierių kainos ir efektyvios rinkos hipotezė“

„Pesticidų naudojimas – Maltos atvejo analizė“

Metai (nuo – iki) 1972 – 1975
Mokslo ar mokymo įstaigos

pavadinimas ir rūšis
Maltos universitetas

Pagrindiniai dalykai/
specializacija

Mikroekonomika, makroekonomika, statistika, viešieji finansai, vystymosi ekonomika,
augimo ekonomika, pramonės ekonomika, pramonės santykiai, politinė teorija,
filosofija, logika, sociologija, ekonomikos istorija, vadybos apskaita, vadybos
sistemos, tarptautinė prekyba.

Įgytas laipsnis Humanitarinių mokslų bakalauras (su pagyrimu), ekonomika
Disertacija „Pesticidų naudojimo Maltoje ekonomika“
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TITULAI IR
APDOVANOJIMAI

Metai 1996

Organizacijos pavadinimas ir
rūšis

Rikijo Universitetas, Tokijas, Japonija

Įgytas laipsnis Humanitarinių mokslų garbės daktaras
Apdovanojimo motyvacija „Už parodytą pavyzdį, kaip socialinių mokslų mokslininkai turėtų bendrauti su

visuomene“ ir „už mokslinių žinių pritaikymą kuriant nacionalinę politiką, keliant
visuomenės gerovę ir tautos pažangą“.

DARBAS PARLAMENTE

Metai (nuo – iki) nuo 1992 iki dabar, parlamento narys
Organizacijos pavadinimas ir

rūšis
 Atstovų rūmai, Malta

Komitetai Valstybės sąskaitų komitetas (1995 – 1998, 2003 – 2004), Užsienio ir Europos reikalų
komitetas (2003 – 2004), Maltos ir ES jungtinis parlamentinis komitetas (1995 – 2004)

Metai (nuo – iki) Nuo 2003 m. iki dabar
Organizacijos pavadinimas ir

rūšis
Europos Parlamentas, stebėtojas

Komitetai Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas; Regioninės politikos, transporto ir turizmo
komitetas.

Metai (nuo – iki) 1992 – 1995
Organizacijos pavadinimas ir

rūšis
Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja

GIMTOJI KALBA MALTIEČIŲ

KITOS KALBOS

 ANGLŲ  ITALŲ

• Skaitymas  puikiai,  gerai
• Rašymas  puikiai,  pagrindai

•Kalbėjimas  puikiai,  pagrindai

PRIEDAS  Publikacijų sąrašas
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Priedas

Publikacijos

KNYGOS Prosperity in Change: The Way Forward, Ekonominių paslaugų
ministerija, 2003

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

The Impact of Fiscal Reform on Income Distribution in Malta Finansų
ministerija, Malta, 1994.

The effect on labour relations of new forms of work in firms
Europos Taryba, 1994.

Malta in the European Community:
Some Economic and Commercial Perspectives,
su M. Frendo, Prekybos Rūmai, Malta, 1989.

Why is Canada's Unemployment Rate so High?, su
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.

STRAIPSNIAI "Labour Market Trends: European Perspectives" Bank of  Valletta 
Review,  1990 m. ruduo.
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