François-Roger CAZALA
Syntynyt Châteauroux’ssa Ranskassa vuonna 1957.

Koulutus
Pariisin valtiotieteellinen korkeakoulu (Sciences Po)
Paris I -yliopisto, oikeustieteen kandidaatin tutkinto
Hallintokorkeakoulu ENA (valmistumisvuosi 1981)
Certified Government Audit Professional (sisäisten tarkastajien järjestö Institute of Internal
Auditors / IIA)
Ura Ranskan ylimmässä tarkastuselimessä: tarkastaja 1981–1985, vanhempi tarkastaja
(conseiller référendaire) 1985–1999, johtava tarkastaja (conseiller maître) vuodesta 1999
Työkokemus
1981–1985
Ranskan ylin tarkastuselin
1986–1988
Julkishallinnosta ja suunnittelusta vastaavan ministerin (H. de Charrette) tekninen
neuvonantaja vastuualueinaan henkilöstösääntökysymykset, korkeat virkamiehet, ENA
1988–1989
Ranskan ylin tarkastuselin
1989–1992
Komennuksella Ranskan ulkoministeriössä (talousasioiden osasto, kansainvälisistä
ympäristöasioista vastaava varajohtaja)
1992–1995
Ranskan Saksan-suurlähetystö, toinen neuvonantaja (Saksan sisäpolitiikka)
1995
Ympäristöministerin (Corinne Lepage) kabinettipäällikkö
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1996–1998
Ranskan ylin tarkastuselin (valvonta-alat: pääministeriä avustavat yksiköt, sisäministeriö,
oikeusministeriö ja ulkoministeriö)
1998–2008
Komennuksella johtavana hallintovirkamiehenä OECD:n SIGMA-ohjelmassa (pääasiassa EU:n
rahoittama OECD:n ja EU:n yhteishanke, jossa tuetaan Keski- ja Itä-Euroopan maiden sekä
Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvien maiden julkishallinnon uudistusprosessia).
Vastuualueina erityisesti julkistalous ja ulkoinen tarkastus (ylimpien tarkastuselinten ja
vastaavien elinten perustaminen) sekä sisäinen tarkastus.
Syyskuu 2008
Ranskan ylin tarkastuselin, johtava tarkastaja kolmannessa jaostossa (valvonta-alat: koulutus,
tutkimus, yliopistot, kulttuuri ja viestintä)
Huhtikuu 2011
Ranskan ylin tarkastuselin, johtava tarkastaja seitsemännessä jaostossa ja liikenteestä
vastaavan osaston puheenjohtaja
Tammikuu 2018
Ranskan ylin tarkastuselin, johtava tarkastaja ensimmäisessä jaostossa ja taloudellisesta
kehityksestä ja julkisesta rahoituksesta vastaavan osaston puheenjohtaja
Muu toiminta
1981–1987
Lehtori Pariisin valtiotieteellisessä korkeakoulussa (Sciences Po)
1981–1987
Useiden julkishallintoa käsittelevien ministeriöidenvälisten komiteoiden ja työryhmien jäsen tai
esittelijä
1996–1998
Tiedotustoimisto Agence France-Pressen rahoituskomission yleisesittelijä
1996–1998
Ranskan ylimmän tarkastuselimen tuomarien ja entisten tuomarien yhdistyksen pääsihteeri
2008–2012
Ranskan ylimmän tarkastuselimen tuomarien ja entisten tuomarien yhdistyksen
puheenjohtajiston jäsen
2009–2012
Kansainvälisten järjestöjen tilintarkastustiimien jäsen: EUMETSAT (Darmstadt), UNODC (Wien),
täydellisen ydinkoekieltosopimuksen järjestön (OTICE/CTBTO) ulkoisen tarkastuksen johtaja
2012–2013
Finanssioikeuteen liittyviä asioita käsittelevien tuomioistuinten ammatillisten vaatimusten
käyttöönottoa käsitelleen työryhmän yhteispuheenjohtaja
Vuodesta 2014
Ranskan ylimmän tarkastuselimen edustaja tilintarkastajakunnan korkeassa neuvostossa (Haut
conseil du commissariat aux comptes)
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Vuodesta 2016
Euroopan vakausmekanismin tilintarkastuslautakunnan (Board of Auditors) jäsen ja
myöhemmin varapuheenjohtaja
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