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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO 

dėl João Alexandre Tavareso Gonçalveso de Figueiredo skyrimo Audito Rūmų 

nariu 

(C8-0260/2016 – 2016/0809(NLE)) 

(Konsultavimasis) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 286 straipsnio 2 dalį, 

pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0260/2016), 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 121 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0259/2016), 

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 per 2016 m. rugsėjo 5 d. Biudžeto kontrolės komiteto posėdį buvo 

surengtas kandidato, kurį Taryba siūlo skirti Audito Rūmų nariu, klausymas; 

1. teikia teigiamą nuomonę dėl Tarybos pasiūlymo paskirti João Alexandre Tavaresą 

Gonçalvesą de Figueiredą 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. JOÃO ALEXANDRE TAVARESO GONÇALVESO DE 
FIGUEIREDO GYVENIMO APRAŠYMAS 

PROFESINĖ 

PATIRTIS 

 

2008 m. birželio 

mėn.–2016 m. 
Portugalijos audito institucijos teisėjas 

Dalyvauja patvirtinant nuomonę dėl Portugalijos valstybės 

bendrosios sąskaitos. 

Tikrina valstybės centrinių administravimo įstaigų administracinių 

ar korporacinių vienetų, autonominių regionų ir vietos valdžios 

institucijų sudarytų sutarčių (paskolų ir nuomos, paslaugų, darbų, 

prekių tiekimo, turto įsigijimo, veiklos nuomos, darbų ir paslaugų 

koncesijų, viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės ir vietos 

įmonių susijungimo) teisėtumą. 

Atlieka sutarčių vykdymo ir finansinių įsipareigojimų nustatymo 

auditus. 

Įgyvendina teisės aktus dėl viešųjų finansų valdymo viešajame ir 

verslo sektoriuose, nacionalinius ir Europos viešuosius pirkimus 

reglamentuojančius teisės aktus ir pagrindinius administracinius 

teisės aktus. 

Padeda rengti audito institucijos veiklos planus ir ataskaitas. 

Audito institucijos IT komiteto pirmininkas. 

Audito institucijos leidinio redaktorių kolegijos narys. 

2005 m. kovo mėn.–

2008 m. birželio 

mėn. 

Portugalijos Vyriausybės Finansų ministerijos už viešąjį 

administravimą atsakingas ministras 

Dalyvavo Ministrų Tarybos posėdžiuose ir ministrų susitikimuose. 

Padėjo rengti Respublikos Asamblėjos ir parlamento komitetų 

plenarines sesijas. 

Dalyvavo Europos Sąjungos Tarybos posėdžiuose. 

Dalyvavo rengiant valstybės bendrąsias sąskaitas ir sudarant 

biudžetą, taip pat rengiant augimo ir stabilumo programas ir 

pagrindinius to laikotarpio Portugalijos valstybės finansų srities 

teisės aktus. 

Buvo atsakingas už valstybės centrinės administracijos 

restruktūrizavimo programą (PRACE), kuria centriniu ir 

decentralizuotu lygmenimis buvo daromas poveikis visiems 

ministerijų departamentams ir 26 proc. sumažinus vyresniųjų 

vadovų skaičių ir struktūras siekta padidinti valdymo 

veiksmingumą ir efektyvumą. Sukūrė valstybės bendras 

paslaugas. Sukūrė centrinę viešojo administravimo žmogiškųjų 



 

RR\1103835LT.docx 5/32 PE587.475v02-00 

 LT 

išteklių duomenų bazę. 

Buvo atsakingas už valstybės tarnybų užimtumo sistemų reformą, 

susijusią su šiomis sritimis: darbo santykiais, visų valstybės 

tarnautojų karjera ir darbo užmokesčiu; valstybės tarnautojų 

pensijų sistemos reformą, vykdytą atsižvelgiant į bendrą 

Portugalijos darbuotojų pensijų sistemą; valstybės tarnautojų 

sveikatos draudimo sistemų reformą. 

Buvo atsakingas už viešojo administravimo veiklos vertinimo 

sistemos (SIADAP), skirtos tarnybų, vadovų ir kitų pareigūnų 

veiklai įvertinti, įgyvendinimą. 

Vedė derybas su valstybės tarnautojų profesinių sąjungų 

federacijomis. 

2003 m. rugsėjo 

mėn.–2005 m. kovo 

mėn. 

Portugalijos audito institucijos vyriausiasis auditorius 

Pateikė teisines ir finansines nuomones dėl: Biudžeto pagrindų 

įstatymo (LEO) pakeitimų; LEO biudžeto taisyklių ir principų 

taikymo vietos valdžios institucijoms; valstybės ir socialinės 

apsaugos kreditų pakeitimo vertybiniais popieriais; audito 

institucijų nepriklausomumo; audito institucijų sąsajos su vidaus 

kontrole; Įstatymo dėl audito institucijos veiklos organizavimo ir 

procedūrų; nesutartinės valstybės civilinės atsakomybės teisinio 

režimo; principų ir standartų, kurių tiesioginė ir netiesioginė 

valstybės administracija turi laikytis. 

Teikė techninę ir teisinę pagalbą tikrinant viešųjų sutarčių 

teisėtumą, atliekant finansinius, atitikties ir veiklos auditus. 

Dalyvavo Europos Sąjungos tarptautiniuose susitikimuose su 

aukščiausiomis užsienio audito institucijomis (AAI) – Tarptautine 

aukščiausiųjų audito institucijų organizacija (INTOSAI) ir 

Europos aukščiausiųjų audito institucijų organizacija (EUROSAI). 

2002 m. lapkričio 

mėn.–2003 m. 

rugsėjo mėn. 

Mokymo padalinio vadovas 

Portugalijos Finansų ministerijos muitinės generalinis direktoratas 

Kūrė Portugalijos muitinės pareigūnų mokymo, kaip įgyvendinti 

Portugalijos ir ES muitų režimus, politiką, planus ir vertinimo 

ataskaitas ir stebėjo, kaip jie įgyvendinami ir (arba) rengiami. 

Planavo Portugalijos muitinės pareigūnų mokymo iniciatyvas ir 

stebėjo, kaip jos įgyvendinamos. 

2001 m. balandžio 

mėn.–2002 m. 

lapkričio mėn. 

Generalinis direktorius 

Portugalijos Teisingumo ministerijos kalėjimų tarnybos 

generalinis direktorius 

Buvo visiškai atsakingas už kalėjimų tarnybos, įskaitant centrines 

tarnybas ir 54 kalėjimus, veiklą ir 6 300 pareigūnų darbą; buvo 

skirtas 188 000 000 EUR veiklos biudžetas ir 55 400 000 EUR 



 

PE587.475v02-00 6/32 RR\1103835LT.docx 

LT 

investicinis biudžetas (2002 m. duomenys). 

Buvo visiškai atsakingas už 13 500 kalinių teismų paskirtų laisvės 

atėmimo bausmių vykdymą (2002 m. duomenys). 

Apibrėžė Portugalijos kalėjimų sistemos strateginės plėtros 

galimybes, rengė veiklos ataskaitas ir planus. 

Parengė naują įstatymo dėl laisvės atėmimo bausmių projektą ir 

teisės aktų nuostatos dėl kalėjimų tarnybos audito ir tikrinimo 

padalinio stiprinimo projektą, siekiant užtikrinti šios tarnybos 

kalėjimuose taikomos praktikos ir kalėjimų valdymo priežiūrą ir 

teisinę atitiktį. 

Atliko pirmąjį Portugalijoje narkotikų tendencijų ir jų vartojimo 

kalėjimuose tyrimą, kurį kuravo Lisabonos universitetinio instituto 

(ISCTE) Sociologijos mokslinių tyrimų ir studijų centras. 

Parengė ir įgyvendino saugumo didinimo kalėjimuose programą ir 

savižudybių prevencijos programą. 

Įgyvendino kalėjimų statybos ir renovacijos programą 

(Carregueira, Paços de Ferreira, Porto teisminės policijos, Tires, 

Sintroje, Montiže, Bežoje, Oljaune, Leirijoje, Koimbroje ir Porte). 

Buvo žurnalo „Temas Penitenciários“ redaktorius. 

1999 m. vasario 

mėn.–2001 m. 

balandžio mėn. 

Pirmininkas 

Portugalijos Teisingumo ministerijos nacionalinė probacijos 

tarnyba 

Buvo visiškai atsakingas už tarnybos, įskaitant 115 

administracinių padalinių 104 savivaldybėse, veiklą ir 1 700 

pareigūnų darbą; buvo skirtas 37 500 000 EUR biudžetas (1999 m. 

duomenys). 

Buvo visiškai atsakingas už teismų rėmimą taikant ir įgyvendinant 

su nepilnamečių ir šeimos teisingumu susijusias priemones, 

pasitelkiant 14 tarnybai priklausančių nepilnamečių institucijų 

(kurioms pateikiama 26 000 prašymų per metus), ir priimant 

procedūras, laikantis su nepilnamečiais susijusių tarptautinių 

konvencijų nuostatų, kurių atžvilgiu tarnyba buvo centrinė 

institucija. 

Parengė 2000–2003 m. strateginį planą, taip pat sukūrė ir tobulino 

planavimo sistemą. 

Prisidėjo reformuojant įstatymus dėl nepilnamečių (1999 m. 

rugsėjo 1 d. Įstatymą Nr. 147/99 ir 1999 m. rugsėjo 14 d. Įstatymą 

Nr. 166/99). 

Sudarė teismams sąlygas nuteistiesiems skirti atlikti viešųjų darbų 

bausmę, taip pat sudaryti susitarimus su 440 viešųjų ir privačių 

institucijų, pasirengusių priimti šios rūšies bausmę atliekančius 
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asmenis. 

Sukūrė ir įgyvendino Portugalijos elektroninę stebėjimo sistemą, 

skirtą jaunų pažeidėjų priežiūrai namuose užtikrinti (Įstatymas 

Nr. 122/99 ir Ministro vykdomasis įsakymas Nr. 26/2001). 

1995 m. lapkričio 

mėn.–1999 m. 

vasario mėn. 

Teisingumo ministerijos kabineto vadovas 

Portugalijos Teisingumo ministerija 

Rengė Teisingumo ministerijos sprendimus, susijusius su šiomis 

sritimis: teismine policija, kalėjimų tarnyba, probacija, moksliniais 

tyrimais ir planavimu, turtu ir finansų valdymu, socialinėmis 

paslaugomis, Europos Sąjungos teisės aktais ir tarptautiniu 

teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose.  

Užtikrino ministerijos kabineto ir už tas sritis atsakingų įstaigų, 

taip pat Aukščiausiojo Teisingumo Teismo, Aukščiausiojo 

Administracinio Teismo, Aukščiausiosios teisėjų tarybos, 

Aukščiausiosios administracinio ir fiskalinio teismų tarybos, 

Generalinės prokuratūros ir advokatų asociacijos ryšį. 

Padėjo rengti teisės aktų nuostatas tam tikrose pagrindinėse 

teisingumo politikos srityse, susijusiose su: įstatymu dėl religijos 

laisvės, įstatymu dėl prekybos žmonėmis ir narkotikų vartojimo, 

įstatymu dėl viešųjų darbų bausmės skyrimo, įstatymu dėl 

elektroninės pažeidėjų namuose stebėsenos sistemos, įstatymo dėl 

nepilnamečių reforma, įstatymu dėl notaro profesijos 

liberalizavimo, įstatymų galios potvarkiais dėl viešojo darbų, 

prekių ir paslaugų pirkimo, darbuotojų įdarbinimo kalėjimų 

tarnyboje, kalėjimų kūrimo ir teisminės policijos veikimo ir 

veiklos organizavimo. 

Padėjo sudaryti Teisingumo ministerijos biudžetą ir rengti planus. 

Dirbo Teisingumo ministerijos tarptautinių klausimų srityje, visų 

pirma padėjo Teisingumo ministerijai pasirengti ES TVR Ministrų 

Tarybos posėdžiams ir kitiems tarptautiniams susitikimams, visų 

pirma JT, Europos Tarybos, Portugališkai kalbančių šalių 

bendrijos ir Lotynų Amerikos šalių teisingumo ministrų 

konferencijos susitikimams, taip pat kelionėms į užsienį. 

Stebėjo Teisingumo ministerijos ir šio sektoriaus profesinių 

sąjungų organizacijų santykius. 

1991 m. lapkričio 

mėn.–1995 m. 

lapkričio mėn. 

Ministro kabineto prie Teisingumo ministerijos vadovas 

Portugalijos Teisingumo ministerija 

Rengė ministro sprendimus, susijusius su šiomis sritimis: 

nepilnamečių apsaugos paslaugomis, probacija, teisėjų įdarbinimu 

ir mokymu, kovos su narkotikais planavimu ir koordinavimu, 

teismo medicina, teisės kompiuterizavimu, bendradarbiavimu su 

portugališkai kalbančiomis Afrikos šalimis, pilietybe, savanorišku 
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instituciniu arbitražu ir vartotojų, aplinkos ir vaikų apsaugos 

tarnybomis. 

Užtikrino ministro kabineto ir už tas sritis atsakingų įstaigų ryšį. 

1992–1995 m. padėjo rengti tam tikras teisės aktų nuostatas, visų 

pirma susijusias su: specialių veiklos atkūrimo ir bankroto 

procedūrų kodeksu, narkotikų vartojimo ir prekybos jais teisine 

sistema, teisine įvaikinimo sistema, tarptautinėmis teisinėmis 

priemonėmis dėl teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose ir 

civilinėse bylose, bendradarbiavimo su portugališkai kalbančiomis 

Afrikos šalimis ir vaikų apsaugos tarnybų. 

Rengė ministrui viešus pristatymus ir keliones į užsienį, visų 

pirma siekiant dalyvauti ES TVR Ministrų Tarybos posėdžiuose, 

Europos Tarybos, JT, Portugališkai kalbančių šalių bendrijos ir 

Lotynų Amerikos šalių teisingumo ministrų konferencijos 

susitikimuose. 

Parengė tyrimą „Contributos para uma reforma orgânica do 

Ministério da Justiça“. 

1987 m. lapkričio 

mėn.–1991 m. 

lapkričio mėn. 

Generalinio direktoriaus pavaduotojas 

Portugalijos Teisingumo ministerijos nacionalinė probacijos 

tarnyba 

Operatyvinės tarnybos veiklos, kurią Lisabonos ir pietinių šalies 

teritorijų – Azorų ir Madeiros salų – teismų apygardose vykdė 300 

pareigūnų, vyresnysis vadovas; ši veikla apėmė: techninę pagalbą 

teismams priimant su baudžiamosiomis bylomis, bausmių 

vykdymu, nepilnamečiais ir šeimomis susijusius sprendimus; 

techninę pagalbą kalėjimų administravimo įstaigoms priimant 

sprendimus dėl kalinių (visų pirma patvirtinant sprendimus dėl 

kalinių paleidimo į laisvę ir atvirojo režimo taikymo); 

psichologinę ir socialinę pagalbą teismo procese dalyvaujantiems 

nepilnamečiams, jaunimui ir suaugusiesiems bei jų šeimos 

nariams; ryšius su kitais viešaisiais ir privačiais subjektais, 

siekiančiais užtikrinti nusikalstamumo prevenciją ir socialinę 

integraciją. 

1987 m. vasario 

mėn.–1987 m. 

lapkričio mėn. 

Makao administracijos mokslinių tyrimų ir planavimo 

skyriaus vadovas 

Socialinių veiksmų institutas 

Teikė teisines konsultacijas apie instituto socialinius veiksmus. 

Rengė procedūras, susijusias su socialinių būstų statybos darbų 

sutarčių rengimu ir pasirašymu (socialinio būsto sklypas Mong-Há 

su 650 gyvenamųjų patalpų, kurio vertė – 48 mln. MOP, ir sklypas 

Fai Chi Kei su 1 100 gyvenamųjų patalpų). 

Kūrė privačių institucijų tvarkomos finansinės paramos ir 
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socialinių paslaugų sistemą. 

Kūrė instituto planavimo sistemą. 

1985 m. vasario 

mėn.–1987 m. 

vasario mėn. 

Makao administracijos organizacinės struktūros ir 

informacinių technologijų skyriaus vadovas 

Valstybės tarnybos centrinis biuras 

Teikė nuomones dėl pagrindinių su viešosiomis paslaugomis 

susijusių taisyklių, IT įsigijimo ir mikrofilmavimo teikiant 

viešąsias paslaugas tvarkos, administracinių procedūrų 

racionalizavimo ir biurokratijos mažinimo. 

Standartizavo Makao administracijos dokumentų formas. 

Kūrė IT ir mikrofilmavimo įrangos, naudojamos teikiant Makao 

viešąsias paslaugas, įsigijimo sistemą. 

Parengė bendrų Makao viešųjų paslaugų administravimo ir 

valdymo sričių kompiuterizavimo planą. 

Atliko pirmąjį Makao administracijos žmogiškųjų išteklių tyrimą 

(visą darbo jėgą sudarė 8 500 žmonių). 

Prisidėjo kompiuterizuojant Administravimo ir valstybės tarnybos 

skyrių. 

Kūrė integruotą Makao administracijos viešųjų ryšių sistemą. 

Kūrė integruotą Administravimo ir valstybės tarnybos skyriaus 

valdymo sistemą. 

1983 m. birželio 

mėn.–1985 m. 

vasario mėn. 

Techninio koordinavimo, mokslinių tyrimų ir planavimo 

paslaugų skyriaus direktorius 

Portugalijos Teisingumo ministerijos nacionalinė probacijos 

tarnyba 

Koordinavo su socialinės pažeidėjų reintegracijos tyrimų skelbimu 

susijusią veiklą. 

Nustatė gerovės ataskaitų, naudojamų nuteisiant ir rengiant 

atskirus readaptacijos planus probacijos sistemoje, formatą. 

Kūrė tarnybos veiklos statistinių duomenų sistemą. 

Parengė tarnybos veiklos kalėjimuose reguliavimo protokolą, dėl 

kurio susitarta su kalėjimų tarnybomis. 

Parengė 1984 m. tarnybos veiklos planą. 

1979 m. balandžio 

mėn.–1983 m. 

birželio mėn. 

Pažangaus viešojo administravimo technikos specialistas 

Portugalijos valstybės viešojo administravimo sekretoriatas 

Rengė nuomones dėl pagrindinių viešųjų paslaugų taisyklių. 

Teikė technines konsultacijas dėl savivaldybių tarybų 
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reorganizavimo ir vykdė su tuo susijusią veiklą. 

Teikė technines konsultacijas ir atliko Pramonės, energetikos ir 

eksporto ministerijos pertvarkymus. 

Teikė Bisau Gvinėjos Respublikai technines konsultacijas. 

Atliko savivaldybių struktūrų ir valdymo tyrimus. 

Atliko Europos Bendrijų valstybių narių administravimo įstaigų 

makrolygio struktūros lyginamąjį tyrimą. 

 1999–2004 m. Europos probacijos konfederacijos (CEP) pirmininkas (2001–

2004 m.) ir valdybos narys (1999–2001 m.) 

Pirmininkavo CEP (organizacija, kuri vienija 36 Europos šalių 

teisingumo ministerijoms pavaldžias įstaigas, atsakingas už 

baudžiamųjų sankcijų netaikant laisvės atėmimo vykdymo 

užtikrinimą; organizacijos centrinė buveinė yra Nyderlanduose) 

generalinėms asamblėjoms ir valdybos posėdžiams. 

Pirmininkavo kitiems Nyderlanduose esančiame sekretoriate 

rengtiems posėdžiams, kuriuose dalyvavo pirmininko 

pavaduotojai, generalinis sekretorius ir vykdomieji direktoriai, 

taip pat CEP rengtiems praktiniams seminarams. 

Nustatė CEP plėtros strategiją ir vertino organizacijos planavimą, 

biudžeto sudarymą ir veiklą. 

Dalyvavo susitikimuose su valstybių narių kalėjimų valdybų, ES 

Komisijos ir Europos Sąjungos Tarybos atstovais. 

Prižiūrėjo, kaip valdomas CEP naujienlaiškio biudžetas. 

 1999–2002 m. Teisingumo sistemos profesinio mokymo centro valdybos 

narys 

Portugalijos Teisingumo ministerija 

Apibrėžė kalinių ir kitų piliečių, kuriems taikomos baudžiamosios 

sankcijos, profesinio mokymo politiką, planus ir veiksmus. 

Rengė mokymo programoms skirtą biudžetą. 

Rengė mokymo paslaugų vertinimo ataskaitų projektus. 

 1994–2003 m. Portugalijos Respublikos Asamblėjos Galimybės susipažinti su 

administraciniais dokumentais komiteto narys 

Viešojo administravimo srityje skatino laikytis skaidrumo 

principo ir užtikrinti galimybę nemokamai susipažinti su 

administraciniais dokumentais. 

Stebėjo, kaip taikomas Galimybės susipažinti su administraciniais 

dokumentais aktas, teikė pakeitimus ir vertino siūlomus 

pakeitimus. 

Vertino piliečių pateiktus skundus dėl viešojo administravimo 
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skyrių ir institucijų atsisakymo suteikti galimybę susipažinti su 

dokumentais. 

Rengė informacijos atskleidimo veiksmus ir su viešųjų paslaugų 

skaidrumu ir galimybe susipažinti su administraciniais 

dokumentais susijusius mokymus. 

Tvirtino komiteto planus ir veiklos ataskaitas. 

 1992–1993 m. Kokybės ir viešojo administravimo racionalizavimo komisijos 

narys 

Pirmininkavo Portugalijos Ministrų tarybai. 

Dalyvavo ministro pirmininko įsteigtos komisijos veikloje, dėl 

kurios buvo parengta ataskaita, kurioje numatytos valstybės 

išsilaisvinimo priemonės, administravimo įstaigų ir piliečių 

santykiai, struktūriniai sprendimai ir lankstumas viešojo 

administravimo valdymo srityje. 

 1985–1986 m. Makao administracijos kinų kalbos realizavimo komisijos 

narys 

Dalyvavo Makao gubernatoriaus įsteigtos komisijos veikloje, dėl 

kurios buvo priimta ataskaita, kurioje numatytos priemonės, 

kuriomis siekiama visais lygmenimis laipsniškai didinti kinų 

kalbos, kaip oficialios administracinės teritorijos kalbos, 

vartojimą, visų pirma skatinti vartoti kinų kalbą įdarbinant 

pareigūnus ir vietos vadovus ir kuriant teisinę sistemą, taip pat 

skatinti ją vartoti valdžios institucijose ir teismuose ir kuriant kinų 

ir portugalų kalbų vertimo sistemas. 

 

ŠVIETIMAS IR MOKYMAS 

1973 m. rugsėjo 

mėn.–1978 m. 

liepos mėn. 

Teisės diplomas 

Lisabonos universiteto Teisės fakultetas, Portugalija 

Kaip dėstytojas arba instruktorius ir kaip mokinys dalyvavo 

daugelyje nacionalinių ir tarptautinių konferencijų, kongresų, 

seminarų ir praktinių seminarų įvairiais klausimais, visų pirma 

susijusių su viešojo administravimo reforma, viešuoju valdymu, 

viešaisiais finansais, administracine teise, išorės ir nepriklausoma 

finansų kontrole, audito rūmais, baudžiamąja teisena, probacija ir 

reintegracija į visuomenę, nepilnamečių justicija, prekybos 

narkotikais ir jų vartojimo prevencija ir kova su jais ir nepilnamečių 

nusikalstamumu (žr. priedą). 

 

ASMENINIAI GEBĖJIMAI 

Gimtoji kalba Portugalų 



 

PE587.475v02-00 12/32 RR\1103835LT.docx 

LT 

Kitos kalbos SUPRATIMAS KALBĖJIMAS RAŠYMAS 

 Klausymas Skaitymas Bendravimas Produkcija  

Prancūzų C1 C2 C1 C2 B2 

Anglų B2 B2 B2 B2 B2 

Ispanų C1 C1 A2 A2 A1 

 Lygiai: A1 ir A2 – pradedantis vartotojas; B1 ir B2 – nepriklausomas 

vartotojas; C1 ir C2 – pažengęs vartotojas. 

(Bendrieji Europos kalbų metmenys) 

Bendravimo 

įgūdžiai

  

Geri bendravimo įgūdžiai, kuriuos per daugelį metų įgijo pagrindinėse 

viešosiose įstaigose eidamas vyresniojo vadovo pareigas ir vykdydamas 

politinę ministro veiklą, kurios metu pasakė labai daug viešų kalbų, 

dalyvavo parlamentiniuose debatuose, televizijos ir radijo laidose, palaikė 

ryšius su kitomis žiniasklaidos priemonėmis, taip pat dalyvavo daugelyje 

kongresų, praktinių seminarų ir t. t., pirmininkavo nacionaliniams ir 

tarptautiniams susitikimams ir juos koordinavo. 

Organizaciniai 

įgūdžiai 

Geri koordinavimo, organizavimo ir vadovavimo įgūdžiai, įgyti vadovaujant 

viešųjų paslaugų teikimui, reorganizuojant šias paslaugas ir atliekant su 

viešojo administravimo reformomis glaudžiai susijusį politinį vaidmenį. 

  

Skaitmeninis 

raštingumas 

ĮSIVERTINIMAS 

 Informacijos 

tvarkymas 

Bendravimas Turinio 

kūrimas 

Saugumas Problemų 

sprendimas 

 Pažengęs 

vartotojas 

Pažengęs 

vartotojas 

Pažengęs 

vartotojas 

Pažengęs 

vartotojas 

Pažengęs 

vartotojas 

 Skaitmeninis raštingumas. Įsivertinimo lentelė 

PAPILDOMA INFORMACIJA 

TARPTAUTINĖ 

PATIRTIS 

Dalyvavo pirmiau minėtuose Europos probacijos 

konfederacijos (CEP) valdybos posėdžiuose ir jiems 

pirmininkavo (šiuo metu yra konfederacijos garbės narys), taip 

pat dalyvavo daugelyje Europos Sąjungos institucijų, 

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO), 

JT, Europos Tarybos, Portugališkai kalbančių šalių bendrijos, 

Lotynų Amerikos šalių teisingumo ir viešojo administravimo 

ministrų konferencijų, Tarptautinės aukščiausiųjų audito 

institucijų organizacijos (INTOSAI) ir jos Europos regioninės 

grupės (EUROSAI), ES aukščiausiųjų audito institucijų vadovų 

ir ryšių palaikymo pareigūnų ryšių palaikymo komiteto ir 

Lotynų Amerikos šalių plėtros administravimo centro (CLAD) 

posėdžių. 
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LEIDINIAI „Deontologia e Ética do Serviço Público. Contributos para uma 

Sistematização da Ética Profissional dos funcionários“, 

Secretariado da Modernização Administrativa, 1988 m. 

lapkričio mėn.; 

„A União Económica e Monetária e a Política Orçamental – A 

problemática dos défices“, in Revista do Tribunal de Contas n.º 

43, 2005 m. sausio–birželio mėn., Lisabona, p. 41–71; 

„Por uma carta latina-ibero-americana de competências comuns 

para dirigentes públicos: a proposta de Portugal“, parengė kartu 

su Luisu Valadaresu Tavaresu, paskelbta leidinyje „Revista do 

Serviço Público“, 57 tomas, Nr. 1, 2006 m. sausio–kovo mėn., 

Escola Nacional de Administração Pública, Brasília; 

„Eficiência e Legalidade na Administração Pública“, paskelbta 

leidinyje „Revista do Tribunal de Contas“, Nr. 51, 2009 m. 

sausio–birželio mėn.; pirmą kartą paskelbė EBPO, tuometis 

leidinio pavadinimas – „Viešojo administravimo sistemos 

veikimo veiksmingumas ir teisėtumas“, konferencija viešojo 

administravimo reformos ir Europos integracijos klausimais, 

Budva, Juodkalnija, 2009 m. kovo 26–27 d.; 

„Contributos para a determinação do âmbito da fiscalização 

prévia do Tribunal de Contas“, paskelbta leidinyje „Revista do 

Tribunal de Contas“, Nr. 51, 2009 m. sausio–birželio mėn.; 

„Desempenho dos Serviços Públicos e sua avaliação: adaptação 

a novos desafios“, paskelbta leidinyje „Colóquio 

Internacional – A moderna gestão financeira pública: uma 

resposta à crise económica?“, paskelbė Portugalijos Audito 

Rūmai savo 160-ųjų metinių proga, Lisabona, 2009 m.; 

„As reformas na Administração Pública“, teisės aktų rinkinio 

Regime Geral da Função Pública. Coletânea de Legislação 

pratarmė, parengė Maria Laura Veríssimo Dias ir Paulo 

Guilherme Fernandes Lajoso, 2009 m. liepos mėn.; 

„As reformas na Administração Pública de 2005 a 2008: 

Alguns aspetos fundamentais“, paskelbta leidinyje „Revista do 

Tribunal de Contas“, Nr. 52, 2009 m. liepos–gruodžio mėn.;  

„As reformas da proteção social na Administração Pública de 

2005 a 2009“, leidinio „A Proteção Social dos Trabalhadores 

em Funções Públicas“ pratarmė, parengė Isabel Viseu ir Vasco 

Hilário, Coimbra Editora, 2011 m. liepos mėn.; 

mokslinis straipsnis „Conflito de interesses e ética do serviço 

público“, kurį parengė kartu su Augusto Santosu Silva ir kuris 

bus skelbiamas Portugalijos sukčiavimo vadove, kurį 2016 m. 

paskelbs Porto universiteto ekonomikos fakultetas; 

„SIDA, Direito e Ética“, paskelbta leidinyje „Criminalidade e 

Cultura – Cadernos do Centro de Estudos Judiciários“, 

Nr. 2/90, p. 225–240; 

„Antecedentes Legislativos da Reinserção Social“, paskelbta 

leidinyje „Cidadão Delinquente: Reinserção Social“, 
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Portugalijos Teisingumo ministerija, 1983 m., p. 17–47; 

„Delinquente, Estado, Sociedade: o Desafio da Reinserção 

Social“, paskelbta leidinyje „Prisões e Reinserção Social“, 

biuletenis Nr. 37, 1983 m. gruodžio mėn.–1984 m. vasario 

mėn., Centro de Reflexão Cristã (Krikščioniškųjų apmąstymų 

centras), p. 13–26; 

„Mercado Social de Emprego e Promoção da Cidadania“, 

paskelbta leidinyje „Mercado Social de Emprego – Encontro 

Nacional de Interlocutores – 2000“, kurį paskelbė Comissão 

para o Mercado Social de Emprego (Užimtumo socialinės 

rinkos komisija), p. 121–124; 

„A Justiça de Menores na Europa“, paskelbta leidinyje 

„Infância e Juventude“, Nr. 01-1, 2001 m. sausio–kovo mėn., 

p. 9–20; 

„Medidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil“, paskelbta 

leidinyje „Infância e Juventude“, Nr. 01-2, 2001 m. balandžio–

birželio mėn., p. 19–24; 

„Execução de Medidas Tutelares Educativas“, paskelbta 

leidinyje „Direito Tutelar de Menores – O Sistema em 

Mudança“, Koimbros universiteto Teisės fakultetas ir 

Generalinė prokuratūra, Coimbra Editora, 2002 m., p. 195–

210. 
 



 

RR\1103835LT.docx 15/32 PE587.475v02-00 

 LT 

2 PRIEDAS. JOÃO ALEXANDRE TAVARESO GONÇALVESO DE 
FIGUEIREDO ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS 

Profesinė patirtis 

1. Nurodykite savo profesinę patirtį viešųjų finansų – biudžeto planavimo, 

vykdymo ar valdymo arba biudžeto kontrolės ar audito – srityje. 

 

1.1. Nuo tada, kai pirmą kartą buvau paskirtas viešųjų įstaigų vadovu – o tai mano 

profesinėje karjeroje buvo gana anksti, t. y. 1982 m., – vykdžiau su viešaisiais 

finansais susijusias pareigas. Pateiksiu keturis svarbiausius šios patirties 

pavyzdžius. 

 

1.2. Išorės finansų kontrolė ir auditas nuo 2008 m. einant Portugalijos audito 

institucijos teisėjo pareigas  

Būdamas Portugalijos audito institucijos, kuri atlieka išorės nepriklausomą 

Portugalijos viešųjų finansų kontrolę ir padeda Respublikos Asamblėjai atlikti 

politinę priežiūrą, nariu, 2009–2014 m. dalyvavau patvirtinant Audito 

institucijos nuomonę dėl Portugalijos valstybės bendrųjų sąskaitų. Ši 

nuomonė turi įtakos bendrosioms sąskaitoms, apimančioms visos Portugalijos 

Vyriausybės administracinio ir viešojo sektorių bei socialinės apsaugos išlaidų 

sąskaitas. Šioje nuomonėje Audito institucija, remdamasi kontrole ir auditu, 

atliktu pagal Audito institucijos patvirtintą Audito ir procedūrų vadovą, ir 

atsižvelgdama į tarptautinius standartus (Tarptautinius aukščiausiųjų audito 

institucijų standartus), priima sprendimą dėl bendrosiose sąskaitose nurodytų 

operacijų teisėtumo ir finansinio teisingumo. 

Taigi mano ankstesnė administravimo įstaigose ir valdžios institucijose (dirbant 

vyriausybėje ir bendradarbiaujant su parlamentu) įgyta patirtis, susijusi su viešųjų 

finansų planavimu, įgyvendinimu ir kontrole, buvo papildyta patirtimi, susijusia 

su Audito institucijos vykdoma išorės finansų kontrole (kuri vykdoma pagal 

Portugalijos Konstitucijoje nustatytą struktūrą ir prie kurios prisidėjau kaip 

Audito institucijos teisėjas). 

Be to, Audito institucijoje eidamas šias pareigas atlikau auditus, ypač daug 

dėmesio skirdamas administraciniam ir finansiniam centrinės ir vietos valdžios 

institucijų sudarytų sutarčių vykdymo teisėtumui. Taip pat buvau atsakingas už 

auditus, kuriuos atliekant buvo tiriami finansiniai pažeidimai. 

 

1.3. Portugalijos valstybės finansų planavimas ir kontrolė 2005–2007 m. 

2005 m. Portugalijos valdžios sektoriaus deficitas, kurį gegužės mėn. tiems 

metams nustatė Portugalijos bankas, siekė 6,2 proc. BVP. Dėl to buvo pažeisti 

pagal Europos Sąjungos Stabilumo ir augimo paktą prisiimti įsipareigojimai. Taip 

pat galėtų būti pažymėta, kad iki 2005 m. (2002–2004 m.) valdžios sektoriaus 

deficito lygis buvo nesuderinamas su Stabilumo ir augimo pakto nuostatomis, 

nepaisant to, kad buvo priimtos svarbios vienkartinės ar laikinosios priemonės.  

Būtent tokiomis aplinkybėmis pradėjau eiti Portugalijos Vyriausybės Finansų 

ministerijos už viešąjį administravimą atsakingo ministro pareigas. Portugalijos 

Finansų ministerijos pareigūnai, įskaitant ir mane, buvo raginami apibrėžti 
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Portugalijos viešiesiems finansams skirtą biudžeto konsolidavimo strategiją. 

Pagrindinis šios strategijos tikslas buvo mažinant su išlaidomis, visų pirma 

pirminėmis einamosiomis išlaidomis, susijusią naštą iki 2008 m. sumažinti 

valdžios sektoriaus deficitą iki mažiau kaip 3 proc. BVP. 

 

Pagrindinės biudžeto konsolidavimo strategijos sudedamosios dalys buvo toliau 

nurodytos priemonės, kurias rengiant dalyvavau: 

a) daugiametė einamųjų išlaidų mažinimo programa, kurioje buvo 

išvardytos visos struktūrinės reformos viešojo administravimo ir 

žmogiškųjų išteklių valdymo, socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros ir 

švietimo paslaugų srityse, kuriose išlaidų rodikliai yra didžiausi; šia 

programa siekta sukurti konsolidavimo strategiją, prie jos taip pat pridėta 

atitinkamo poveikio biudžetui prognozė. Daugiau informacijos apie 

reformas, kurių buvo imtasi viešojo administravimo ir žmogiškųjų išteklių 

valdymo srityje ir už kurias buvau atsakingas, pateiksiu atsakydamas į 2 ir 

6 klausimus; 

 

b) 2005–2009, 2006–2010 ir 2007–2011 m. stabilumo ir augimo 

programos. Pagal Bendrijos reglamentuose pateiktas gaires, šiuose 

dokumentuose buvo nustatyti trumpalaikiai ir vidutinės trukmės biudžeto 

tikslai, nurodytos pirmiau minėtos struktūrinės reformos, skirtos biudžetui 

konsoliduoti, ir priemonės, kuriomis siekta supaprastinti mokesčių 

sistemą, kovoti su mokesčių slėpimu ir mokestiniu sukčiavimu ir mažinti 

valstybės dalyvavimą ekonomikoje įgyvendinant privatizavimo programą; 

 

c) 2006, 2007 ir 2008 m. valstybės biudžetai, kuriuos vykdant praktiškai 

įgyvendinta pirmiau minėta strategija ir siekta subalansuoti biudžetą 

mažinant deficitą iki -4,8, -3,7 ir -2,4 proc. BVP. 

Dirbdamas valdžios institucijose dalyvavau rengiant šias programas, valstybės 

biudžeto įstatymus ir įstatymų galios dekretus dėl biudžeto vykdymo, kuriuose 

ypač daug dėmesio buvo skiriama išlaidų sudedamosioms dalims, taip pat 

dalyvavau juos pristatant Portugalijos parlamentui, todėl įgijau su vidutinės 

trukmės ir trumpalaikiu planavimu, kuris turėjo įtakos visoms Portugalijos 

viešųjų finansų sritims ir kuris taip pat yra susijęs su struktūrinių reformų 

rengimu ir plėtojimu, susijusios patirties. 

Dirbdamas toje pačioje srityje ir vykdydamas biudžeto kontrolę taip pat 

dalyvavau patvirtinant 2005, 2006 ir 2007 m. Portugalijos valstybės bendrąsias 

sąskaitas.  

Įgyvendinant tuo metu parengtą biudžeto konsolidavimo strategiją pavyko 

pasiekti pagrindinius nustatytų tikslų aspektus ir net juos viršyti, nes deficitas 

2006 m. sumažėjo iki 4,3 proc. BVP, o 2007 m. – iki 3 proc. BVP. 2008 m. 

birželio mėn. Europos Sąjungos Taryba atšaukė 2005 m. rugsėjo 20 d. sprendimą 

dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo Portugalijoje. 

 

1.4. Portugalijos Teisingumo ministerijos finansų planavimas ir kontrolė 1991–

1999 m. 
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Tuo laikotarpiu eidamas Vyriausybės narių kabineto vadovo pareigas (būdamas 

valstybės sekretoriumi ir ministru), dalyvavau sudarant biudžetus ir rengiant 

Teisingumo ministerijos ataskaitas, šioje veikloje taip pat dalyvavo svarbios 

įstaigos ir tarnybos, visų pirma teismai, prokuratūra, aukščiausiosios teismo 

tarybos, registro tarnybos ir notaro biurai, teisminė policija, kalėjimų tarnybos, 

Nacionalinė probacijos tarnyba ir medicininių bei teisinių paslaugų tarnybos. 

Vertinau ministerijos tarnybų pateiktus ir su vidaus kontrolės įstaigomis 

suderintus pasiūlymus ir rengiau sprendimus, kuriuos turėjo priimti Vyriausybės 

nariai. Dalyvavau ne tik pradiniame ir galutiniame finansų valdymo ciklo 

etapuose, bet ir daugelyje su šių tarnybų biudžeto vykdymu susijusių sričių, kai 

tik pagal įstatymus Vyriausybės nariai turėjo priimti sprendimą. 

 

1.5. Nacionalinės probacijos tarnybos ir kalėjimų tarnybos biudžetų planavimas, 

vykdymas ir kontrolė 1999–2002 m. 

Tuo laikotarpiu eidamas Nacionalinės probacijos tarnybos vadovo ir kalėjimų 

tarnybos generalinio direktoriaus pareigas, vadovavau atitinkamų biudžetų 

sudarymui ir ataskaitų rengimui, taip pat buvau visiškai atsakingas už jų 

įgyvendinimą; metinė biudžetų vertė siekė maždaug 37 500 000 ir 

243 400 000 EUR (1999 ir 2002 m.). Buvau atsakingas Vyriausybei, kuri mane 

paskyrė, Respublikos Asamblėjai, į kurią galėjau būti kviečiamas pateikti 

paaiškinimus, ir Audito institucijai, kuri tikrino administracinį ir finansinį viešojo 

pirkimo sutarčių, kurios turėjo būti pasirašytos, teisėtumą ir ankstesnį biudžeto 

valdymą bei procedūras. 

 

2. Nurodykite svarbiausius savo laimėjimus per profesinę karjerą. 

 

2.1. Norėčiau pabrėžti keturis savo karjeros etapus arba įvykius, kurie, mano 

manymu, turėjo įtakos valstybės organizavimui arba veikimui ar net tiesiogiai ar 

netiesiogiai paveikė Portugalijos visuomenę. Jie taip pat padarė didelę įtaką mano 

profesiniam tobulėjimui. Tačiau puikiai suprantu, kad naudinga buvo 

bendradarbiauti su daugeliu kitų valstybės tarnautojų ir pareigūnų – viršininkų, 

kolegų ir pavaldinių – ir kad be jų ir jų indėlio nebūčiau tiek pasiekęs. Tik jų 

dėka galėjau pasiekti daugelį toliau nurodytų laimėjimų. Laimėjimus išvardysiu 

trumpai, nes jei juos apibūdinčiau išsamiai ir pateikčiau visą techninę 

informaciją, dokumentas būtų labai ilgas. 

 

2.2. PIRMASIS LAIMĖJIMAS – 2005–2009 m. įgyvendintos Portugalijos viešojo 

administravimo reformos. 

Politinės ir finansinės aplinkybės, kuriomis šios reformos buvo rengiamos ir 

įgyvendinamos, jau buvo apibūdintos 1.3 skirsnyje. 

 

2008 m. ataskaitoje „Portugalijos biudžeto peržiūra“ EBPO teigė, kad „keliose 

srityse vykdomos svarbios struktūrinės reformos. Vyriausybė pradėjo įgyvendinti 

įspūdingą viešojo administravimo reformą“ (p. 24). 

 

Buvau atsakingas už toliau nurodytas reformas, t. y. už jų politines ir technines 

charakteristikas, kūrimą ir teisinę formuluotę – visa tai pristačiau Vyriausybei ir 
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apgyniau parlamente, taip pat buvau atsakingas už jų sklaidą, visų pirma 

žiniasklaidoje. 

a) 2005–2007 m. valstybės administracijos reorganizavimas. Buvo 

atliekamas struktūrinis 518 viešųjų institucijų, kurios sudaro valstybės 

administraciją, vertinimas siekiant priimti sprendimus dėl jų panaikinimo, 

susijungimo arba dydžio keitimo. Iki programos pabaigos institucijų 

skaičius buvo sumažintas iki 331, t. y. 26 proc. Tačiau svarbu buvo ne tik 

sumažinti valstybės administracijos dydį, taigi ir vadovų etatų skaičių 

(kuris taip pat sumažėjo 26 proc.), bet ir padaryti ją racionalesnę, 

ekonomiškesnę, efektyvesnę ir veiksmingesnę. Šių tikslų buvo siekiama 

visų pirma apibrėžiant pagrindinį visoms ministerijoms taikytiną modelį, 

atsižvelgiant į jų konkrečius ypatumus ir daugiausia dėmesio skiriant 

šioms trims sritims: vyriausybės paramos funkcijų, visų pirma planavimo, 

vertinimo ir kontrolės srityse, stiprinimui, decentralizuotos administravimo 

sistemos pertvarkai ir išteklių valdymo funkcijų pakeitimui, taip pat 

finansinių ir žmogiškųjų išteklių valdymo ir viešųjų pirkimų srityse buvo 

kuriamos ir pradedamos teikti bendros paslaugos; 

 

b) 2006–2009 m. užimtumo viešajame sektoriuje pertvarka. Buvo 

nustatyta nauja valstybės pareigūnams (kurių tuo metu buvo apie 740 000) 

taikytina užimtumo sistema, kurioje daugiausia dėmesio buvo skiriama 

trims pagrindinėms sritims:  

 įdarbinimo sąlygoms, kurios nustatomos su daugeliu valstybės 

pareigūnų sudarius darbo sutartis ir paskiriant eiti pareigas 

valdžios institucijose ir atstovauti valstybei;

 naujai supaprastintai karjeros sistemai, pagal kurią panaikinta 

daugybė karjeros galimybių; 

 naujai darbo užmokesčio sistemai, pagrįstai bendra visai 

administracijai taikoma darbo užmokesčio skale, pagal kurią už 

gerus veiklos rezultatus skiriamos premijos. 

Šiomis reformomis siekta geriau suderinti valstybės pareigūnų įdarbinimo 

sistemą ir bendrą Portugalijos darbuotojams taikomą užimtumo sistemą; 

sukurti naują žmogiškųjų išteklių valdymo modelį, glaudžiai derinamą su 

biudžeto valdymu; užtikrinti, kad karjeros kėlimas ir darbo užmokesčio 

sistema bei veiklos vertinimas ir apdovanojimai už nuopelnus būtų 

glaudžiai susiję; supaprastinti karjeros ir darbo užmokesčio sistemas ir 

užtikrinti jų skaidrumą; 

c) 2007 m. viešųjų įstaigų, vadovų ir darbuotojų veiklos vertinimo 

sistemų kūrimas. Portugalijos administracijoje buvo pirmą kartą nustatyta 

bendra viešųjų įstaigų ir vadovų veiklos vertinimo sistema, susijusi su visų 

valstybės pareigūnų veiklos rezultatų vertinimo sistema ir pritaikyta prie 

viešojo valdymo ciklų, atsižvelgiant į tikslus, rodiklius ir rezultatus. Buvo 

nustatytos privalomos kvotos, kad būtų galima atskirti geriausius 

pareigūnus (tik iki 25 proc. pareigūnų gali būti laikomi geriausiais). 

Siekiant nustatyti, ar nebuvo padaryta su profesiniais įsipareigojimais 
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susijusių pažeidimų, dėl kurių gali būti nutraukiami darbo santykiai, 

turėjo būti nustatyta drausminė procedūra, skirta pareigūnams, kurių 

veiklos rezultatai prasčiausi. Šios priemonės turėjo įtakos vadovų ir kitų 

darbuotojų karjerai ir darbo užmokesčiui, taigi ir įvairių tarnybų biudžetui; 

d) 2005, 2006 ir 2007 m. valstybės pareigūnų socialinės apsaugos sistemų 

reforma. Buvo pertvarkyta valstybės pareigūnų pensijų sistema (tuo metu 

buvo taikoma bendroji sistema ir 32 specialiosios sistemos), kuri buvo 

suderinta su bendrosiomis socialinės apsaugos sistemomis. Iki to laiko 

valstybės pareigūnams buvo taikoma jiems skirta palankesnė sistema. Į 

pensiją jie išeidavo būdami 60 metų amžiaus, o kiti darbuotojai – nuo 65 

metų amžiaus. Todėl valstybės pareigūnams taip pat buvo nustatytas 

65 metų pensinis amžius. Pereinamasis naujosios sistemos laikotarpis 

prasidėjo 2006 m. ir jau pasibaigė. Taip pat buvo pertvarkytos pareigūnų 

sveikatos draudimo sistemos. Dėl to buvo panaikintos arba pertvarkytos 

palankiausios specialios sistemos (gynybos, saugumo pajėgų ir teisingumo 

srityse) ir papildomos socialinės sistemos – visos jos buvo standartizuotos 

ir griežčiau kontroliuojamos; 

e) nuo 2005 m. pradėta vykdyti įdarbinimo apribojimų ir žmogiškųjų 

išteklių judumo programa – tai reformų, kurias vykdant daugiausia 

taikyti teisiniai ir valdymo mechanizmai siekiant apriboti ir sumažinti 

viešojo administravimo institucijų darbuotojų skaičių ir skatinti judumą jų 

viduje, programa. Buvo sukurta viešojo administravimo žmogiškųjų 

išteklių centrinė duomenų bazė – tai pirma tokia duomenų bazė. Šie 

mechanizmai iš esmės vis dar taikomi, teikiant ketvirčio informaciją apie 

žmogiškuosius išteklius. 2005–2008 m. darbuotojų skaičius viešojo 

administravimo institucijose nuo 747 880 sumažėjo iki 692 279, t. y. 

per ketverius metus darbuotojų sumažėjo 7,5 proc.  
 

2.3. ANTRASIS LAIMĖJIMAS – Audito institucijos atliekamos viešojo ir 

privačiojo sektorių partnerystės sutarčių dėl greitkelių koncesijų patikros.  
2009 m. Audito institucijos sprendimu, kurio pranešėjas buvau aš, buvo 

nustatyta, kad Audito institucija atlieka išankstines didesnės kaip 350 000 EUR 

vertės sutarčių, kurias sudaro už kelių infrastruktūros sistemą atsakinga viešoji 

įstaiga, patikras. Todėl Vyriausybė Audito institucijai perdavė viešojo ir 

privačiojo sektorių partnerystės sutartį, sudarytą su uždarąja akcine bendrove dėl 

greitkelio „Douro Interior“ projektavimo, tiesimo, finansavimo, priežiūros ir 

eksploatavimo 30 metų laikotarpiui, kad būtų priimtas sprendimas dėl šios 

sutarties atitikties teisės normoms. 2009 m. sausio 1 d. sutarties grynoji vertė 

siekė 798 000 000 EUR. Vertindama šią sutartį Audito institucija pirmiausia 

atsižvelgė į atitiktį nacionalinės teisės aktams dėl viešųjų pirkimų ir sutartinės 

viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės ryšių užmezgimo, taip pat į šių sričių 

Europos Sąjungos teisės aktų ir taikomų finansų srities teisės aktų laikymąsi. Šio 

Audito institucijos sprendimo pranešėjas taip pat buvau aš. Sprendime buvo 

nustatyta, kad vykdant viešųjų pirkimų procedūrą buvo pažeisti teisės aktai, todėl 

mokėjimai negali būti atliekami. Dėl to Vyriausybė buvo įpareigota pakartoti dalį 

viešųjų pirkimų procedūros ir performuluoti sutartį. Priėmusi šį pirmąjį 

sprendimą, Audito institucija priėmė dar keturis tokius pat sprendimus dėl keturių 
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sutarčių dėl greitkelių koncesijų, kurių padariniai buvo tokie pat. Dėl aplinkybių, 

kuriomis buvo vykdomos procedūros ir priimami sprendimai, nemenkos sutartyse 

numatytos laiko trukmės ir didelio lėšų kiekio padidėjo Vyriausybės ir 

visuomenės informuotumas apie Audito institucijos – nepriklausomos 

institucijos, atliekančios teisės aktų ir sutarčių, susijusių su viešosiomis 

išlaidomis, teisėtumo stebėseną, – veiksmų svarbą. 

 

2.4. TREČIASIS LAIMĖJIMAS – 2000 m. nepilnamečių nusikalstamumo 

kontrolės sistemos reforma.  

Nors gali atrodyti, kad ši reforma nelabai susijusi su Europos Audito Rūmų narių 

skyrimo procedūra, manau, kad svarbu ją paminėti, atsižvelgiant į jos padarytą ir 

vis dar daromą poveikį visuomenei ir svarbų jai tekusį vaidmenį vėlesniuose 

mano karjeros etapuose, be to, ji laikytina veiksmingo ir efektyvaus valdymo 

pavyzdžiu. 

Iki XX a. dešimtojo dešimtmečio Portugalijos teisingumo sistemoje nepilnamečių 

nusikalstamumo problema tebebuvo sprendžiama taikant apsaugos modelį. Buvo 

manoma, kad nepilnamečiams nusikaltėliams reikia specialios apsaugos siekiant 

užtikrinti, kad jie daugiau nebeužsiimtų nusikalstama veika ir nebedarytų 

nusikaltimų. Pagal šį modelį nebuvo priimtinos jokios su prievarta ir fiziniu 

sulaikymu susijusios priemonės.  

Atsižvelgiant į Portugalijoje atsirandančias žiaurias nepilnamečių 

nusikalstamumo apraiškas, jau tapo aišku, kad šis modelis pasenęs. Todėl 

1999 m. buvo priimtas naujas teisės aktas, kuriame buvo išlaikytas edukacinis 

aspektas ir numatyta galimybė, pasitelkiant teismus ir uždaras institucijas, 

nusikaltusius paauglius ir jaunimą fiziškai sulaikyti. Tačiau dėl nepakankamų 

būtinų finansinių, fizinių ir žmogiškųjų išteklių šis teisės aktas neįsigaliojo.  

Paskui 2000 m. vasarą užfiksuota dešimtys sunkių jaunimo padarytų nusikaltimų, 

kurie plačiai nuskambėjo žiniasklaidoje ir turėjo didelę įtaką viešajai nuomonei, 

nes tapo aišku, kad valstybė negali kontroliuoti nepilnamečių nusikalstamumo.  

Tuo metu vadovavau Nacionalinei probacijos tarnybai, administracinei 

institucijai, kuri sprendžia tokias problemas.  

Atsižvelgdamas į šią sunkią padėtį, po įvairiose valdžios, administracinėse ir 

teisminėse institucijose įvykusių posėdžių 2000 m. rugpjūčio 19 d. pasiūliau 

trumpalaikę programą, kuriai Vyriausybė pritarė ir buvo skirtas būtinas 

finansavimas; šia programa buvo siekiama, kad naujasis teisės aktas dėl 

nepilnamečių nusikalstamumo įsigaliotų 2001 m. sausio mėn. 

2000 m. rugpjūčio–gruodžio mėn. buvo parengtas ir patvirtintas papildomas 

teisės aktas ir imtasi skubių priemonių siekiant pritaikyti pastatus, kuriuose 

numatyta nagrinėti sunkiausius nepilnamečių nusikalstamumo atvejus, įdarbinti ir 

parengti naujus pareigūnus, kurie tiesiogiai bendrautų su atitinkamu jaunimu, taip 

pat parengti teisėjus ir didinti jų informuotumą. 

Kadangi tai buvo prieštaringa tema, visų pirma teismų ir akademinės 

bendruomenės aplinkoje, dėl kurios padidėjo visos visuomenės susirūpinimas ir 

kilo panika, buvau kviečiamas dalyvauti daugelyje viešų diskusijų, įskaitant 

debatus televizijoje.  
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Teisės aktas įsigaliojo 2001 m. sausio 1 d. Daugiau tokių krizių, kaip ta, kuri 

prasidėjo 2000 m. vasarą, nekilo. Buvo nustatytas ir stabilizuotas naujasis 

modelis ir reagavimo sistemos. 

 

2.5. KETVIRTASIS LAIMĖJIMAS – 1999 m. nustatyta Portugalijos 

elektroninės pažeidėjų stebėsenos sistema. 

Privalau paminėti ir šią savo patirties sritį, atsižvelgdamas į šios sistemos 

padarytą ir vis dar daromą poveikį Portugalijos visuomenei, jos finansinius ir su 

viešaisiais pirkimais susijusius aspektus ir tai, kad buvau atsakingas už šios 

sistemos rengimą ir inicijavimą. 

XX a. dešimtajame dešimtmetyje Portugalijos kalėjimai buvo labai perpildyti ir 

padėtis buvo pasiekusi kritinį tašką. Reikėjo ekonomiškesnių ir veiksmingesnių 

mechanizmų, kad būtų galima valdyti nusikalstamumą ir siūlyti, kuo pakeisti 

kalėjimus. Šalyje vyko išsamios diskusijos susijusiais saugumo klausimais, ir 

daugelis žmonių elektroninės stebėsenos sistemai priešinosi iš esmės dėl to, kad 

visuomenei tai būtų ne toks saugus pasirinkimas. 1999 m. Vyriausybė ir 

parlamentas galiausiai patvirtino būtiną pagrindinį teisės aktą. Tada buvo imtasi 

šių veiksmų: buvo atliekami tyrimai, remiantis kitose šalyse įgyta patirtimi, ir 

rengiami mokomieji vizitai, kuriamos informacinės ir technologijų sistemos ir 

apibrėžiamos būtinos įrangos techninės charakteristikos, pradėta tarptautinio 

konkurso procedūra siekiant pradėti taikyti telematines sistemas ir įsigyti 

stebėsenos paslaugų, priimti būtini teisės aktai ir įdarbinti bei parengti 

specialistai. Paskui buvo pasirašyta sutartis dėl stebėsenos paslaugų įsigijimo, 

kurios vertė siekė 2 704 956,05 EUR.  

Elektroninės stebėsenos sistema pradėjo veiki 2002 m. sausio 2 d., ji buvo 

nuosekliai plečiama, kol 2005 m. pradėta taikyti visoje šalies teritorijoje. 

Elektroninės pažeidėjų stebėsenos sistema dabar yra visai Portugalijos 

visuomenei priimtinas sprendimas; šios sistemos klaidų ar gedimų lygis yra itin 

žemas, ją taikant vienu metu vidutiniškai galima stebėti apie 1 000 pažeidėjų. 

 

3. Kokios turite darbo tarptautinėse daugiakultūrėse ir daugiakalbėse 

organizacijose arba institucijose, įsikūrusiose ne Jūsų kilmės šalyje, patirties? 

 

3.1. 1985–1987 m. ėjau pareigas Makao viešojo administravimo institucijose. 

Kadangi tai buvo Portugalijos administruojama Kinijos teritorija, jos kultūra iš 

esmės buvo kinų. Buvau atsakingas už Makao administracijos centrinės 

administracinio organizavimo ir informacinių technologijų tarnybos 

organizavimą ir valdymą. Tarnyboje dirbo po tiek pat kinų ir portugalų 

darbuotojų, kurie tuo pat metu tvarkė kinų ir portugalų kalbomis parengtus 

dokumentus. Aš ir kai kurie mano kolegos portugalai gerai nemokėjome kinų 

(kantoniečių) kalbos, žinojome tik kai kuriuos būtiniausius posakius, o mano 

kolegos kinai gerai nemokėjo portugalų kalbos, todėl darbo kalba buvo anglų.  

Dėl šioje tarnyboje įgytos patirties Makao gubernatorius mane paskyrė Kinų 

kalbos realizavimo komisijos, kurioje buvo nagrinėjami pagrindiniai duomenys 

apie Makao administraciją ir portugalų bei kinų visuomenę, nariu. Komisija 

apibrėžė būtinas priemones siekiant visais lygmenimis laipsniškai didinti kinų 

kalbos, kaip oficialios administracinės teritorijos kalbos, vartojimą, visų pirma 
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skatinti vartoti kinų kalbą įdarbinant vietos pareigūnus ir vadovus ir kuriant 

teisinę sistemą, taip pat skatinti ją vartoti valdžios institucijose ir teismuose ir 

kuriant šių dviejų oficialiųjų kalbų vertimo sistemas. Šis darbas ir kiti vėliau 

vykdyti projektai buvo labai svarbūs užtikrinant sklandų Makao administracijos 

perdavimą Kinijos Liaudies Respublikai, kuris įvyko 1999 m. gruodžio mėn. 

 

3.2. 1999–2004 m. atlikau vieną pagrindinių vaidmenų Europos probacijos 

konfederacijoje (CEP) (http://www.cepprobation.org/): iš pradžių buvau valdybos 

nariu, o 2001 m. buvau išrinktas CEP generalinės asamblėjos pirmininku. CEP 

įsteigta Utrechte, Nyderlanduose. Tai tarptautinė organizacija, kurios darbo 

kalbos yra prancūzų, anglų ir vokiečių; organizacija šiuo metu vienija 36 Europos 

šalių teisingumo ministerijoms pavaldžias įstaigas, universitetus ir įvairias 

įstaigas, atsakingas už sankcijų netaikant laisvės atėmimo vykdymo užtikrinimą, 

ji siekia padėti kurti saugesnę visuomenę ir prisidėti prie pažeidėjų reabilitacijos 

ir socialinės reintegracijos. Būdamas CEP generalinės asamblėjos pirmininku, 

pirmininkavau generalinės asamblėjos ir valdybos, kurią sudaro atstovai iš 

aštuonių šalių, posėdžiams, buvau atsakingas už bendrą organizacijos valdymą ir 

palaikiau ryšius su valstybių narių kalėjimų tarnybomis ir tarptautinėmis 

organizacijomis, pavyzdžiui, Europos Taryba ir Europos Sąjunga. Pasitraukęs iš 

šių pareigų, generalinės asamblėjos buvau išrinktas CEP garbės nariu. 

 

3.3. Mano tarptautinė patirtis taip pat apima dalyvavimą Europos Sąjungos Tarybos ir 

techniniuose posėdžiuose, EBPO, JT, Europos Tarybos institucijų ir Portugališkai 

kalbančių šalių bendrijos veikloje, Lotynų Amerikos šalių teisingumo ir viešojo 

administravimo ministrų konferencijoje, INTOSAI ir EUROSAI bei ES 

aukščiausiųjų audito institucijų vadovų ir ryšių palaikymo pareigūnų ryšių 

palaikymo komiteto posėdžiuose. 

 

4. Ar Jums buvo suteiktas įsipareigojimų įvykdymo patvirtinimas, kai ėjote 

ankstesnes vadovaujamas pareigas, jei tokia procedūra numatyta? 

 

Eidamas ankstesnes vadovaujamas pareigas, visų pirma būdamas viešosios įstaigos 

pirmininku ir generaliniu direktoriumi, sąžiningai laikiausi visų teisinių nuostatų, 

susijusių su ataskaitų ir sąskaitų teikimu kompetentingoms institucijoms, todėl 

niekada nekilo jokių klausimų. 

 

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

procedūrą.  

 

Pagal politinę procedūrą buvau paskirtas eiti už viešąjį administravimą atsakingo 

ministro pareigas ir būti Vyriausybės nariu; mano kandidatūrą pasiūlė ministras 

pirmininkas, tada Portugalijos Respublikos Prezidentas paskyrė mane eiti šias 

pareigas ir patvirtino sprendimą.  

Atitinkamam Vyriausybės nariui išreiškus pasitikėjimą manimi, buvau paskirtas 

Vyriausybės narių kabineto vadovu. Reikėtų pažymėti, kad eidamas ministro kabineto 

ir Teisingumo ministerijos kabineto vadovų pareigas atstovavau skirtingų politinių 

pakraipų vyriausybei. 

http://www.cepprobation.org/
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Portugalijoje, atsakingam ministrui pateikus pasiūlymą, viešųjų įstaigų pirmininkus ir 

generalinius direktorius skiria ministras pirmininkas. Tačiau skiriant eiti pareigas, į 

kurias kandidatavau, visada būdavo pirmiausia atsižvelgiama į profesinę 

kompetenciją, kaip matyti iš mano profesinės karjeros raidos. 

 

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

dalyvavote. 

 

6.1. Pabrėšiu tris sprendimus, kuriuos reikėjo labai atidžiai įvertinti, atsižvelgiant į jų 

būsimą poveikį ir prieštaringą jų vertinimą nacionaliniu lygmeniu. 

 

6.2. PIRMAS SPRENDIMAS. 2005 m. sustabdyti automatiniai visų valstybės 

pareigūnų darbo užmokesčio didinimo mechanizmai. 

2005 m. su Portugalijos viešojo administravimo institucijų darbuotojais susijusios 

išlaidos pasiekė labai aukštą lygį, jos sudarė maždaug 14,5 proc. BVP, o tai daug 

daugiau nei EBPO valstybių narių užregistruotas vidurkis. Atsižvelgiant į 1.3 

punkte pateiktame atsakyme nurodytas aplinkybes, buvo labai svarbu rasti 

sprendimus, kurie turėtų tiesioginį poveikį ir kuriais būtų galima apriboti šių 

išlaidų didėjimą. Tuo metu valstybės pareigūnų karjeros ir darbo užmokesčio 

sistemoje buvo taikomi automatiniai darbo užmokesčio didinimo mechanizmai – 

darbo užmokestis buvo didinamas atsižvelgiant į išdirbtą laikotarpį ir nepaisant 

biudžeto pajėgumų. Vyriausybės sprendime, kurį parengiau ir kuris vėliau buvo 

priimtas, buvo numatyta visus šiuos mechanizmus sustabdyti ir įšaldyti daug kitų 

darbo užmokesčio ir karjeros kėlimo sudedamųjų dalių. Suprantama, kad tai buvo 

labai prieštaringas sprendimas, turėjęs poveikio maždaug 740 000 valstybės 

tarnautojų ir jų šeimos narių perspektyvoms uždirbti. Kaip buvo galima tikėtis, 

dėl šio sprendimo kilo teisėtas profesinių sąjungų pasipriešinimas, visų pirma 

streikas. Taip pat daug kartų turėjau viešai ginti šį sprendimą, visų pirma 

žiniasklaidoje. Priėmus šį sprendimą, siekiant priimti su biudžeto valdymu 

suderinamus sprendimus, turėjo būti peržiūrėtos visos karjeros ir darbo 

užmokesčio sistemos. 

 

6.3. ANTRAS SPRENDIMAS. 2005 m. nustatytas visiems valstybės 

tarnautojams taikomas 65 metų pensinis amžius. 

Kaip jau minėjau, valstybės tarnautojams buvo taikomos daug palankesnės 

išėjimo į pensiją ir pensijų sistemos nei kitiems darbuotojams. 2005 m., 

atsižvelgiant į pirmiau minėtas aplinkybes, dėl su valstybės finansiniu tvarumu 

susijusių priežasčių, taip pat teisingumo sumetimais vėl imta abejoti, ar toliau 

taikyti šias sistemas. Įgyvendinant mano parengtą ir Vyriausybės patvirtintą 

sprendimą buvo imtasi pirmųjų veiksmų siekiant suderinti valstybės tarnautojų ir 

kitų Portugalijos darbuotojų išėjimo į pensiją tvarką. Konvergencijos procesą 

vaizdingiausiai iliustruoja su pensiniu amžiumi susiję pokyčiai (pensinis amžius 

buvo pailgintas nuo 60 iki 65 metų). Tai reiškė, kad kiekvienas valstybės 

tarnautojas paprastai turėjo dirbti dar penkerius metus, kad galėtų išeiti į pensiją. 

Sprendimas buvo plataus užmojo ir tuo metu labai prieštaringas, o dėl jo kilusi 

reakcija buvo beveik tokia pat kaip atsakyme į pirmiau pateiktą klausimą 

nurodytoji. Tai buvo dar vienas sprendimas, kuris padėjo beveik iškart sumažinti 
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valdžios sektoriaus deficitą. Pereinamasis laikotarpis, kuris prasidėjo 2006 m. 

sausio 1 d., jau baigėsi. Visi valstybės tarnautojai dabar į pensiją išeina būdami 

65 metų amžiaus. Ši ir visos kitos 2006, 2007 m. ir vėliau priimtos priemonės 

padėjo suvienodinti išėjimo į pensiją ir pensijų sistemas. Visiems portugalams 

dabar taikoma ta pati išėjimo į pensiją tvarka. 

 

6.4. TREČIAS SPRENDIMAS. 2009 m. priimtas sprendimas, kuriuo 

798 000 000 EUR vertės valstybės sutartis dėl viešojo ir privačiojo sektorių 

partnerystės pripažinta neteisėta. 

2008 m., remiantis nepriklausomos atrankos grupės surengtų viešų konkurencinių 

egzaminų rezultatais, buvau atrinktas į Audito institucijos teisėjus ir turėjau 

pasitraukti iš Vyriausybės. Kaip minėta 2.3 punkte pateiktame atsakyme, 2009 m. 

Audito institucijoje man buvo pavesta užduotis įvertinti finansiniu požiūriu labai 

svarbią viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės sutartį dėl greitkelio 

projektavimo, tiesimo ir eksploatavimo. Susijęs procesas teisiniu ir finansiniu 

požiūriu buvo labai sudėtingas, o pagrindiniai su juo susiję interesai iš dalies 

sutapo – kad ir koks būtų buvęs sprendimas, politinių padarinių nebūtų buvę 

galima išvengti. Rengdamas sprendimą, kurį Audito institucija galiausiai 

patvirtino, laikiausi tik taikytinų teisės aktų ir vadovavausi pagrindiniais 

griežtumo ir nešališkumo principais, kaip dera teisėjui. Kaip minėjau, sprendimas 

buvo nepalankus Vyriausybei, kurioje pats dirbau. Jis buvo plačiai skelbiamas, o 

jo poveikis buvo toks didelis, kad Audito institucija, paraginta nagrinėti kitas 

sutartis, kuriose buvo įtvirtintos tokios pat nuostatos, priėmė tokio pat poveikio 

sprendimus, dėl to kai kuriais atvejais turėjo būti pakartotos sutarčių rengimo ir 

dalinio keitimo procedūros. Reikia pažymėti, kad sprendimas, kurį kaip 

pranešėjas parengiau, nebuvo ginčijamas, nors galėjo būti apskųstas. 

Nepriklausomumas 

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

„visiškai nepriklausomi“. Kaip Jūs vykdytumėte šį įsipareigojimą eidamas (-a) 

savo būsimas pareigas?  

 

Aštuonerius metus dirbau Audito institucijos teisėju, man patiko būti visiškai 

nepriklausomam. Būdamas visiškai nepriklausomas nevykdau niekieno įsakymų ar 

nurodymų; sprendimus priimu laikydamasis teisės aktų ir vadovaudamasis savo 

sąžine, atsižvelgdamas į daugelį įvairių susijusių aplinkybių, įskaitant socialinius, 

ekonominius ir kultūrinius veiksnius. Tačiau į tas aplinkybes atsižvelgiu tik tiek, kiek 

į jas atsižvelgti leidžiama pagal teisės aktus ir kai tai leidžiama daryti. 

6.4 punkte pateiktame atsakyme nurodytas sprendimas – vienas iš daugelio mano 

vadovavimosi nepriklausomomis pažiūromis pavyzdžių. 

Manau, kad mano asmeninis nepriklausomumas yra labai svarbus institucijų, kuriose 

dirbu, nepriklausomumui. Teisingas ir priešingas teiginys. 

Jei būsiu paskirtas Europos Audito Rūmų nariu, stebėsiu ir užtikrinsiu, kad būtų 

laikomasi ES Sutartyse ir antrinės teisės aktuose nustatytų principų ir taisyklių. Todėl 

nesieksiu gauti jokių valdžios institucijų ar kitų įstaigų nurodymų ir jais 

nesivadovausiu, taip pat susilaikysiu nuo bet kokių su atitinkamomis pareigomis 



 

RR\1103835LT.docx 25/32 PE587.475v02-00 

 LT 

nesuderinamų veiksmų, kaip aiškiai raginama Sutartyje dėl Europos Sąjungos 

veikimo. 

Atsisakysiu dirbti bet kokį su nepriklausomumo principu nesuderinamą darbą ar 

vykdyti kokią nors kitą su šiuo principu nesuderinamą išorės veiklą. Mano profesiniai 

ir asmeniniai santykiai su valdžios institucijomis ir lobistų grupėmis visada bus 

pagrįsti nepriklausomumo principo laikymusi. 

Laikysiuosi Europos Audito Rūmų etikos gairių, parengtų ir perimtų atsižvelgiant į 

INTOSAI etikos kodekse (ISSAI 30) nustatytus reikalavimus. Šiomis gairėmis 

siekiama padėti užtikrinti, kad Audito Rūmų narių kasdien priimami sprendimai, 

nesvarbu, ar audito tikslais ar dėl Audito Rūmų veiklos, atitiktų INTOSAI kodekse 

išdėstytus principus, visų pirma vientisumo, nepriklausomumo, objektyvumo, 

nešališkumo, profesinės paslapties, deramo stropumo ir kompetencijos.  

 

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? 

 

Nesu įsigijęs jokių įmonių ar finansinio turto ir neturiu jokių kitų įsipareigojimų, kurie 

galėtų būti nesuderinami su Europos Audito Rūmų nario pareigomis. 

Mano artimi giminaičiai – broliai ir sūnėnai – nėra įsigiję jokių įmonių ar finansinio 

turto ir neturi jokių kitų įsipareigojimų, dėl kurių, jei būčiau paskirtas eiti Europos 

Audito Rūmų nario pareigas, galėtų kilti nesuderinamumo su šiomis pareigomis 

problemų. 

9. Ar esate pasirengęs (-usi) deklaruoti visus savo finansinius interesus ar kitus 

įsipareigojimus Audito Rūmų pirmininkui bei juos paviešinti?  

 

Esu pasirengęs Audito Rūmų pirmininkui deklaruoti visus savo finansinius interesus 

ir kitus įsipareigojimus bei juos viešinti. 

Šis reikalavimas nėra man naujas. Portugalijoje jau kelis kartus deklaravau visus savo 

finansinius interesus ir kitus įsipareigojimus ir, kai Portugalijos teisės aktuose buvo 

reikalaujama, pateikiau rašytinius pareiškimus dėl visų savo finansinių interesų ir 

turto. Šie pareiškimai deponuojami Portugalijos Konstituciniam Teismui, ir plačioji 

visuomenė gali su visais jais susipažinti. 

 

10. Ar esate šiuo metu susijęs (-usi) su kokiu nors teismo procesu? Jei taip, prašome 

pateikti išsamesnę informaciją.  

Šiuo metu nesu susijęs su jokiu 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. 

 

Neatlieku jokio aktyvaus arba vykdomojo pobūdžio vaidmens politiniame gyvenime 

ir per pastaruosius 18 mėnesių nėjau jokių politinių pareigų. Būdamas Audito 
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institucijos teisėju – šias pareigas ėjau nuo 2008 m. birželio mėn., – dėl savo teisinio 

statuso negalėjau užsiimti tokio pobūdžio veikla ar eiti tokių pareigų. 

  

12. Ar Jus paskyrus Audito Rūmų nariu (-e) būsite pasirengęs (-usi) atsisakyti visų 

pareigų, į kurias esate išrinktas (-a), ir atsakingų pareigų politinėje partijoje? 

 

Nesu išrinktas į jokias pareigas ir neinu jokių atsakingų pareigų politinėje partijoje.  

 

13. Kaip spręstumėte šiurkščių pažeidimų, sukčiavimo ir (arba) korupcijos atvejus, 

su kuriais būtų susiję asmenys iš Jūsų kilmės valstybės narės? 

 

Skrupulingai laikyčiausi principo, pagal kurį teisės aktai taikomi visiems vienodai.  

Imčiausi būtinų priemonių siekdamas užtikrinti, kad nei valstybės narės, nei asmenys 

ar įstaigos nebūtų diskriminuojami.  

Jei būtų nustatyta tokių atvejų, turėtų būti objektyviai nustatomi faktai ir apie juos 

pranešama. Visi pažeidimų įrodymai turėtų būti perduoti leidimus suteikiantiems 

pareigūnams. Jei paaiškėtų, kad atvejai susiję su sukčiavimu ir (arba) korupcija ar 

kitais ES finansiniams interesams kenkiančiais veiksmais, apie tai turėtų būti 

pranešama Europos kovos su sukčiavimu tarnybai. 

Abiem atvejais stengčiausi užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos Audito Rūmų 

nustatytų taisyklių ir procedūrų, siekiant spręsti tokias problemas ir pranešti apie jas 

atitinkamoms institucijoms, ir kad reikiamu laiku jos būtų tinkamai įgyvendintos. 

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? 

 

14.1. Visų pirma, patikimas viešųjų finansų valdymas turi būti pagrįstas vis 

didėjančiu suvokimu, kad viešosioms įstaigoms teikiami finansiniai ištekliai 

nėra „jų“ – juos joms tiesiogiai ar netiesiogiai patikėjo žmonės. Antra, 

patikimas viešosios įstaigos finansų valdymas turi būti pagrįstas įsitikinimu, 

jog valdžios institucijos ir kiti viešojo sektoriaus subjektai yra atsakingi už tai, 

kad mokestinės pajamos ir kiti finansavimo šaltiniai būtų ekonomiškai, 

veiksmingai ir efektyviai naudojami, kad galėtų atlikti teisės aktais jiems 

pavestas užduotis ir teikti pakankamai aukštos kokybės paslaugas, kurių reikia 

visuomenei.  

 

14.2. Kaip išorės audito institucija, Audito Rūmai raginami gerinti ES finansų 

valdymą ir padaryti jį atskaitingesnį. Gerai žinau, kad, kaip nurodyta Sutartyje 

dėl Europos Sąjungos veikimo, Sąjungos biudžetas turi būti vykdomas laikantis 

patikimo finansų valdymo principo. Be to, Finansiniame reglamente nustatyta, 

kad: 

 patikimas finansų valdymas turi būti pagrįstas ekonomiškumo, 

efektyvumo ir veiksmingumo principais. Kitaip tariant, kiekvienai 
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institucijai reikalingi ištekliai turi būti prieinami reikiamu laiku, geriausia 

kaina, pakankamo dydžio ir kokybės (ekonomiškumo principas), 

remiantis geriausio panaudotų išteklių ir pasiektų rezultatų santykio 

principu (efektyvumo principas), be to, jie turi padėti pasiekti numatytus 

rezultatus (veiksmingumo principas); 

 biudžetas turi būti vykdomas laikantis veiksmingos ir efektyvios vidaus 

kontrolės, kaip reikalaujama pagal kiekvieną biudžeto valdymo būdą 

(tiesioginį, pasidalijamojo valdymo ar netiesioginį); 

 visiems biudžete numatytiems veiklos sektoriams turi būti nustatyti 

konkretūs, išmatuojami, pasiekiami, svarbūs ir nurodyto laikotarpio 

tikslai. 

14.3. Paskirtas Audito Rūmų nariu siekčiau planuoti ir atlikti finansinį ir veiklos 

auditą, kad galėčiau: 

 pateikti pagrįstą audito nuomonę remiantis pagrindiniais patikimo finansų 

valdymo principais, kaip nustatyta Finansiniame reglamente;

 parengti atitinkamas praktines ir veiksmingas rekomendacijas, kurios 

padėtų pagerinti valdymo ir kontrolės sistemas, taip pat sudaryti iš 

Europos Sąjungos biudžeto finansuojamos veiklos tikslų planą. 

Nuomonės ir rekomendacijos turėtų būti pateiktos ir išdėstytos (aiškiose, 

glaustose ir įtikinamose) ataskaitose, kad skaitytojai galėtų ne tik suprasti 

atlikus auditą nustatytą riziką, bet ir įvertinti audituojamo subjekto 

veiklos rezultatus ir sužinoti, kaip rizika gali būti sumažinta, o veiklos 

rezultatai pagerinti.

 

14.4. Pastaraisiais metais Audito Rūmai vis dažniau skelbia specialiąsias ataskaitas ir 

naujų rūšių dokumentus, tarp jų „padėties apžvalgas“ ir nuomones savo 

iniciatyva konkrečiomis pasirinktomis su valdymu susijusiomis temomis, 

kuriuose, šalia vien tik finansinių dalykų, aptariami ir su ES finansų ir 

ekonomikos valdymu susiję klausimai. Metinė ataskaita taip pat buvo 

atnaujinta, dabar joje pateikiama informacija apie ES biudžeto rodiklius ir 

Komisijos veiklos rezultatų peržiūros.  

Būdamas Audito Rūmų nariu ketinu skatinti šį požiūrį, kuris, siekiant toliau 

užtikrinti patikimą Sąjungos viešųjų išlaidų valdymą, mano nuomone, yra 

svarbiausias, ir kartu užtikrinti, kad nebūtų pažeidžiami taikytini teisės aktai.  

 

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? 

 

15.1. Europos Parlamentas atlieka vieną svarbiausių vaidmenų užtikrinant, kad 

Komisija, kuriai tenka didžiausia atsakomybė už ES išlaidas, atsakytų už savo 

veiksmus. Kad padėtų Parlamentui atlikti šį vaidmenį, Europos Audito Rūmai, 
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siekdami savo bendros strategijos tikslų ir įgyvendindami savo 2013–2017 m. 

strategiją, įsipareigojo teikti daugiau specialiųjų ataskaitų ir ypač daug dėmesio 

skirti su Parlamentu, biudžeto valdymo ir įvykdymo patvirtinimo institucija, 

plėtojamiems darbo santykiams, kuriuos planuoja stiprinti ir intensyvinti. Audito 

Rūmų veiklos ataskaitoje fiksuojama, kaip šių tikslų siekiama. Audito Rūmų 

pirmininkas ir kiti nariai pradėjo dažniau bendradarbiauti su Europos Parlamento 

komitetais, visų pirma su Biudžeto kontrolės komitetu (CONT). 

 

15.2. Mano nuomone, svarbu tęsti šį struktūrinį dviejų institucijų dialogą, nes tai labai 

padeda siekiant užtikrinti Europos Sąjungos piliečiams, kad ES tikslams 

įgyvendinti skiriamos viešosios lėšos yra naudojamos atsakingai. Aktyviai 

sieksiu stiprinti šį bendradarbiavimą su Europos Parlamentu, nepažeisdamas 

institucijų nepriklausomumo principo.  

 

15.3. Visada būsiu pasirengęs apsvarstyti ir priimti Europos Parlamento, visų pirma 

Biudžeto kontrolės komiteto – įstaigos, su kuria Audito Rūmai turėtų 

neatidėliodami tęsti dialogą, – pasiūlymus imdamasis šių veiksmų: 

 atlikdamas Sąjungos biudžeto ir Europos plėtros fondo finansinį ir 

atitikties auditą, taip pat  

 planuodamas ir atlikdamas veiklos auditą, kurį atlikus, tikėtina, būtų 

rengiamos specialiosios ataskaitos, kuriomis galėtų būti skatinama 

įgyvendinti patikimo finansų valdymo principus ir praktiką.  

15.4. Visada būsiu pasirengęs vykdyti Parlamento prašymus pasinaudodamas savo 

didele profesine patirtimi, įgyta einant administratoriaus ir nepriklausomo iš 

valstybės biudžeto finansuojamos veiklos auditoriaus pareigas. Pavyzdžiui, 

galėčiau teikti techninio pobūdžio nuomones dėl ES finansų valdymui įtakos 

turinčių teisės aktų ir dalyvauti Parlamento rengiamuose seminaruose, darbo 

susitikimuose arba misijose į valstybes nares ar šalis, kurios nėra Europos 

Sąjungos narės, kai nagrinėjami klausimai priklauso Europos Audito Rūmų 

kompetencijai. 

 

16. Kokia, Jūsų nuomone, yra veiklos audito pridėtinė vertė ir kaip į šio audito 

išvadas turėtų būti atsižvelgiama vykdant valdymo procedūras? 

 

16.1. Veiklos auditui tenka vis svarbesnis vaidmuo, nes jis padeda gerinti išlaidų 

kokybę ir viešųjų išteklių pelningumą, taip pat skatinti taikyti su viešųjų įstaigų 

išteklių naudojimu susijusią geriausią patirtį. Atliekant veiklos auditą turi būti 

aiškiai išdėstomi su ekonomiškumo, efektyvumo ir veiksmingumo principais 

susiję tikslai, siekiant išsiaiškinti, ar iš anksto nustatyti tikslai buvo pasiekti ir ar 

buvo laikytasi atitinkamų subjektų nustatytų veiklos rezultatų standartų, taip pat 

ką dėl to reikėjo padaryti. Prie anksčiau nustatytų principų neseniai buvo pridėti 

etikos, lygybės ir ekologijos principai (vartojant anglų kalbos terminus 6 E 

reiškia ekonomiškumą, efektyvumą, veiksmingumą, etiką, lygybę ir ekologiją 

(angl. Economy, Efficiency, Effectiveness, Ethics, Equality, and Ecology).  



 

RR\1103835LT.docx 29/32 PE587.475v02-00 

 LT 

 

16.2. Nors tai didelis iššūkis, atliekant veiklos auditą turi būti teikiamos 

rekomendacijos, kaip taikyti konstruktyvias, patikimas ir logiškas priemones, 

pagrįstas audito tikslais, pastabomis ir išvadomis, taip siekiant pašalinti arba 

sumažinti trūkumus, kurių gali būti nustatyta. Rekomendacijos turėtų būti skirtos 

už jų įgyvendinimą atsakingai įstaigai. Jos neturėtų apimti išsamių veiksmų 

planų, nes tai valdymo klausimas, be to, jas reikėtų iš anksto aptarti su 

audituojamu subjektu ir dėl jų susitarti. Galiausiai jose turėtų būti atsižvelgiama į 

jų įgyvendinimo pagrįstumą ir susijusias išlaidas. 

 

16.3. Veiklos audito išvados turėtų būti tvirtas pagrindas, kuriuo Parlamentas remtųsi 

atlikdamas analizę ir aptardamas rezultatus su audituojamų subjektų 

vyresniaisiais pareigūnais, kai reikia patvirtinti, kad šie subjektai biudžetą 

įvykdė. Be to, iš jų Europos Sąjungos piliečiai gali matyti, kaip skiriamas 

Europos finansavimas ir kaip įvairiose srityse naudojamos lėšos, o tai padeda ES 

politikos kryptis padaryti skaidresnes ir suprantamesnes. 

16.4. Auditoriai kartais turėtų išsiaiškinti, kiek šioms rekomendacijoms pritariama, ir 

įvertinti jų poveikį šalinant nustatytus trūkumus ir gerinant viešųjų finansinių 

išteklių valdymą. Taip pat turėtų būti laikoma, kad tokios rūšies patikros padeda 

auditoriams geriau suprasti viešosiose įstaigose taikomą valdymo praktiką, todėl 

bet kurioje srityje, kurioje atliekamas auditas, nereikia visko pradėti nuo nulio. 

 

17. Kaip būtų galima pagerinti Audito Rūmų, nacionalinių audito institucijų ir 

Europos Parlamento (Biudžeto kontrolės komiteto) bendradarbiavimą atliekant 

ES biudžeto auditą? 

 

17.1. SESV Audito Rūmai ir valstybių narių nacionalinės audito institucijos raginami 

bendradarbiauti pasitikėjimo dvasia, išlaikant savo nepriklausomumą. Šios 

institucijos yra skirtingo pobūdžio, todėl viena kitą papildo. 

 

17.2. Todėl manau, kad Audito Rūmai ir toliau turėtų aktyviai dalyvauti Ryšių 

palaikymo komiteto (kuriam priklauso aukščiausiųjų audito institucijų vadovai) 

veikloje, kad galėtų dalytis savo žiniomis ir patirtimi atliekant ES lėšų auditą, 

skatinti kurti bendrus darbo metodus ir skleisti geriausią patirtį aukščiausiosiose 

audito institucijose, siekiant su audito darbo pasidalijimu susijusių praktinių 

rezultatų, visų pirma kai tai susiję su pasidalijamojo valdymo priežiūra.  

 

17.3. Tokiu atveju visiškai pritariu tam, kad Audito Rūmai ir toliau turėtų dalytis su 

kontrole susijusia informacija, nustatyti rizikos sritis, skatinti derinti darbą su 

viena ar daugiau aukščiausiųjų audito institucijų, siekiant atlikti bendrą auditą ar 

net lygiagrečius auditus, dėl kurių tikslų ir metodų būtų susitariama iš anksto, 

taip pat užtikrinti, kad audito darbas nesidubliuotų, ir taip mažinti 

vadovaujančiųjų institucijų ir gavėjų darbo krūvį. 

 

17.4.  Kaip minėjau atsakydamas į 15 klausimą, intensyvesniems darbo santykiams su 

EP ir toliau turi būti skiriama ypač daug dėmesio, ir atitinkamai turėtų būti 

plėtojami ryšiai su Biudžeto kontrolės komitetu ir kitais Parlamento komitetais, 
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kurie to pageidauja. Tai padės užtikrinti, kad Audito Rūmų veikla būtų tvirtas 

pagrindas Parlamentui ne tik ES atskaitomybės požiūriu, bet ir formuojant 

politiką ir skiriant ES biudžeto asignavimus. 

 

17.5. Norėčiau pakartoti, kad Audito Rūmai, nekeldami pavojaus savo 

nepriklausomumui, turi būti vis labiau pasirengę išplėsti savo metinės darbo 

programos taikymo sritį ir įtraukti į ją veiklą, kurią vykdant būtų sprendžiami 

teisės aktų leidėjams rūpimi klausimai ir kuri jiems būtų aktualiausia, kiek tai 

susiję su ES viešaisiais finansais.  

 

18. Kaip patobulintumėte Audito Rūmų teikiamas ataskaitas, kad Europos 

Parlamentui būtų perduota visa reikiama informacija apie valstybių narių 

Europos Komisijai pateiktų duomenų tikslumą? 

 

18.1. Biudžeto srityje pagal pasidalijamojo valdymo principą valstybės narės turėtų 

bendradarbiauti su Komisija, siekdamos nustatyti priežiūros ir vidaus kontrolės 

sistemas, kuriomis būtų siekiama užtikrinti, kad lėšos būtų tinkamai 

panaudojamos pagal galiojančias taisykles ir kad atskaitomybė būtų grindžiama 

patikima informacija. Taigi, skiriamas ir Sąjungos, ir nacionalinis vidaus 

kontrolės aspektas. Be to, daugelis nacionalinių aukščiausiųjų audito institucijų 

tikrina Europos lėšas, kurias administruoja ir paskirsto jų šalyse veikiančios 

institucijos, taip pat atlieka auditą kitose srityse, kuriose daromas didelis 

poveikis ES biudžetui.  

 

18.2. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, planuojant Audito Rūmų veiklą, mano nuomone, 

laikantis ciklinės perspektyvos ir apimant galimas didelės rizikos sritis, galėtų 

būti atliekama vidaus kontrolės sistemų, susijusių su Sąjungos kapitalo judėjimo 

valdymu, analizė, į kurią būtų įtraukiami pagal sritis ir (arba) valstybes nares 

suskirstyti duomenys; daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama teisėtumui ir 

tvarkingumui, taip pat skirtingų lygių atsakingoms institucijoms, susijusioms su 

Sąjungos kapitalo judėjimo valdymu, teikiamų duomenų tikslumui. Todėl labai 

svarbu, kad Audito Rūmai ir nacionalinės aukščiausiosios audito institucijos 

savanoriškai bendradarbiautų, nes esama daug įvairių sričių, kurios galėtų būti 

įtraukiamos į auditą. Atsižvelgiant į ataskaitas, kuriose apžvelgiamos šio audito 

išvados, galėtų būti rengiamos specialiosios ataskaitos, kurias atskirai arba kartu 

skelbtų audito institucijos. Paprastai ir aiškiai parengtose pagrįstose audito 

apibendrinamosiose ataskaitose atitinkamoms (nacionalinės ir Sąjungos) 

valdžios institucijoms galėtų būti teikiama svarbi informacija, kuri taip pat galėtų 

padėti skleisti geriausią ES ir valstybių narių valdžios institucijų patirtį.  

Kiti klausimai 

19. Ar atsiimtumėte savo kandidatūrą, jei Parlamentas pateiktų neigiamą nuomonę 

dėl Jūsų paskyrimo Audito Rūmų nariu? 

Atsakydamas į ankstesnius klausimus ne kartą, pripažinau ir pabrėžiau ypatingą 

Audito Rūmų ir Europos Parlamento santykių svarbą, kaip nustatyta Sutartyse. Taigi, 

kad galėtų tinkamai atlikti užduotis ir vykdyti savo pareigas, Audito Rūmai turi 
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palaikyti gerus santykius su Europos Parlamentu. Todėl manau, kad teigiama Europos 

Parlamento nuomonė dėl Europos Audito Rūmų narių paskyrimo yra labai svarbi 

išankstinė dialogo ir bendradarbiavimo, kuris turėtų vykti, sąlyga. 

Tai reiškia, kad jeigu Europos Parlamentas pateiktų neigiamą nuomonę dėl mano 

paskyrimo Audito Rūmų nariu, jausčiausi įpareigotas atsiimti savo kandidatūrą. 

Vis dėlto, atsižvelgdamas į tai, kad po Portugalijos parlamente vykusio klausymo, 

kuriame dalyvavo ir kiti kandidatai, mano šalies vyriausybė nusprendė pateikti mano 

kandidatūrą ir aš sutikau, prieš atsiimdamas savo anksčiau prisiimtus įsipareigojimus 

turėčiau pasitarti su Portugalijos valdžios institucijomis. 
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