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 ET 

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS 

ettepaneku kohta nimetada Tony James Murphy kontrollikoja liikmeks 

(C8-0402/2017 – 2017/0820(NLE)) 

(Konsulteerimine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 286 lõiget 2, mille alusel 

nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0402/2017), 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 121, 

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0002/2018), 

A. arvestades, et eelarvekontrollikomisjon hindas esitatud kandidaadi kvalifikatsiooni, 

pidades eelkõige silmas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 286 lõikes 1 esitatud 

tingimusi; 

B. arvestades, et eelarvekontrollikomisjon kuulas oma 11. jaanuari 2018. aasta koosolekul 

ära nõukogu nimetatud kontrollikoja liikme kandidaadi; 

1. toetab nõukogu ettepanekut nimetada Tony James Murphy kontrollikoja liikmeks; 

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja teavitamise 

eesmärgil kontrollikojale ning Euroopa Liidu muudele institutsioonidele ja 

liikmesriikide kontrolliasutustele. 
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1. LISA TONY JAMES MURPHY ELULOOKIRJELDUS 

TÖÖKOGEMUS 
  

 

 

 

1.5.2017 – tänaseni IV auditikoja (turgude reguleerimine ja konkurentsivõimeline majandus) 

direktor 

Euroopa Kontrollikoda, Luxembourg (Luksemburg)  

Tööülesannete hulka kuuluvad 

▪ auditikoja liikmete abistamine ja nõustamine kohustuste täitmisel; 

▪ auditikoja töö korraldamine ja juhtimine; 

▪ audititöö kvaliteedi kontrollimine; 

▪ personaliküsimuste koordineerimine (ligikaudu 100 audiitorit); 

▪ kontrollikoja esindamine koosolekutel ja üritustel. 

1.1.2013–30.4.2017 Iliana Ivanova kabineti juhataja 

Euroopa Kontrollikoda, Luxembourg (Luksemburg)  

Vastutamine kontrollikoja Bulgaaria liikme Iliana Ivanova kabineti juhtimise 

eest, mis hõlmas järgmist:  

▪ abistamine selliste auditiülesannete planeerimise ja järjepideva järelevalve 

eest, mille korral liige on aruandev liige; 

▪ abistamine kontrollikoja mitmesuguste väljaannete koostamisel finants-, 

vastavus- ja tulemusauditite valdkonnas, majandusliku, sotsiaalse ja 

territoriaalse ühtekuuluvuse poliitikavaldkondades, hõlmates selliseid 

teemasid nagu noorte tööhõive ja rahastamisvahendid; 

▪ eriaruannete tutvustamine erinevale kuulajaskonnale; 

▪ abistamine ürituste korraldamisel (nt kõrgetasemelised kohtumised, 

konverentsid, auditikülastused); 

▪ liikme toetamine kontrollikoja ja auditikoja koosolekute ettevalmistamisel ja 

järelmeetmete võtmisel ning alates 2016. aasta oktoobrist, kui liikmest sai 

auditikoja eesistuja, ka halduskomiteega seotud tegevuses;  

▪ muude auditikodade avaldatud dokumentide läbivaatamine ja oluliste 

küsimuste esiletoomine; 

▪ liikme teavitamine olulistest asutusesisestest ja -välistest arengutest; 

▪ kontaktide loomine ja heade töösuhete sisseseadmine teiste kabinettide, 

direktorite, juhtkonna, audiitoritega, kes on seotud ülesannetega, mille korral 

liige on aruandev liige, muude Euroopa institutsioonidega, nagu komisjon ja 

Euroopa Parlament, riigi ametiasutuste ja ajakirjandusega. 



 

RR\1143374ET.docx 5/17 PE615.276v02-00 

 ET 

 

 

 

 

 

1.4.2007–31.12.2012 Siseauditi üksuse juhataja 

Euroopa Komisjon – majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat – siseauditi 

üksus (ECFIN 01), Luxembourg (Luksemburg)  

Sõltumatu siseauditeerimise ja konsulteerimistegevuse juhtimine peadirektori 

otsesel vastutusel. Üksuse töötajate järelevalve ja juhendamine, vastutamine 

auditiaruannete ja muude materjalide kvaliteedi ja õigeaegsuse eest. 

2008 Kontrollinõukogu esimees 

Euroopa Investeerimisfond (EIF)  

Kontrollinõukogu koosolekute planeerimine ja juhtimine esimehena, sealhulgas 

aastaaruande tutvustamine Euroopa Investeerimisfondi iga-aastasel 

üldkoosolekul. 

2007 Kontrollinõukogu liige 

Euroopa Investeerimisfond (EIF)  

Nimetamine komisjoni esindajaks Euroopa Investeerimisfondi kontrollinõukogus 

majandusaastateks 2007 ja 2008; liikme ülesannete täitmine aastal 2007. 

1.6.2003–31.3.2007 Audiitor 

Euroopa Komisjon – majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat – siseauditi 

üksus (ECFIN 01), Luxembourg (Luksemburg)  

▪ Tihe koostöö üksuse juhatajaga ECFIN 01 riskihindamise elluviimisel ning 

üksuse kolmeaastase strateegilise kava ja iga-aastase töökava hilisem 

koostamine. Kvaliteedi kinnitamise ja nõustamisega seotud ülesannete täitmine 

ning aktiivne osalemine auditiaruannete ja üksuse muude materjalide (nt 

tegevusaruanded, iga-aastane arvamus sisekontrolli kohta) koostamisel. 

▪ Vastutamine üksuse teiste töötajate töö järelevalve ja ülevaatamise eest, 

koostöö kontrollikojaga; samuti korrapärane ühenduse pidamine siseauditi 

talitusega. 

1.11.1999–31.5.2003 Lähetatud riiklik ekspert 

Euroopa Komisjon – majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat – siseauditi 

üksus (ECFIN 01)  

▪ Abistamine üksuse A-kategooria ametnike juhitud auditiülesannete täitmisel. 

▪ Töökorralduse ja -metoodika parandamine, tuginedes olemasoleva 

informaatilise auditijuhtimissüsteemi puudumisel varasemale kogemusele. 
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HARIDUS JA 

KOOLITUS   

 

 

 

1.9.1994–31.10.1999 Vanemaudiitor (mitme audiitorirühma juht) 

Office of the Comptroller and Auditor General (Iirimaa kontrollikoda), Dublin, 

Éire/Iirimaa  

▪ Audiitorirühmade juht terviseosakonnas alates septembrist 1994 kuni 

oktoobrini 1997. Vastutamine mitmete riigihaiglate ja piirkondlike 

tervishoiuasutuste (aastaeelarved 3–450 miljonit eurot) auditeerimise eest. 

▪ Novembrist 1997 üleviimine haridusosakonda; sarnaste kohustuste täitmine 

haridusvaldkonna mitmesuguste asutuste, muu hulgas ülikoolide, piirkondlike 

haridusasutuste ja avaliku sektori osalusega asutuste jaoks. 

1998–1999 Kontrollinõukogu esimees 

Euroopa Nõukogu, Strasbourg (Prantsusmaa)  

Kontrollinõukogu koosolekute juhatamine ja vastutamine aastaaruande lõpliku 

koostamise eest kooskõlastatult teiste kontrollinõukogu liikmetega. 

1997 Kontrollinõukogu liige 

Euroopa Nõukogu, Strasbourg (Prantsusmaa)  

Määramine Iirimaa kontrollikoja (Office of the Comptroller and Auditor General) 

poolt osalema kontrollinõukogu liikmena.  

1.10.1979–31.8.1994 Audiitoripraktikant, nooremaudiitor, audiitor 

Office of the Comptroller and Auditor General (Iirimaa kontrollikoda), Dublin, 

Éire/Iirimaa  

▪ Esmane koolitus mitmesuguste avaliku sektori osalusega ettevõtjate 

auditeerimisega tegeleva auditirühma liikmena, seejärel mitmesuguste 

valitsusasutuste ja avaliku sektori osalusega ettevõtjate auditeerimisega tegeleva 

rühma liige ning lõpuks Iiri maksu- ja tolliameti (Office of the Revenue 

Commissioners) auditeerimisega tegeleva auditirühma juht. 

▪ EUROCONTROLi kontrollinõukogu Iirimaa liikme assistent Brüsselis 

majandusaastatel 1991 ja 1992. 

1997–2006 Siseaudiitorite instituudi (Institute of Internal Auditors – IIA) liige ja 

atesteeritud siseaudiitor pärast 2005. aasta novembris toimunud 

eksameid 

 

1989 Vannutatud raamatupidajate koja (Association of Chartered Certified 

Accountants) vanemliige (fellow) 
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ISIKLIKUD 

OSKUSED   

 

 

 

 

1979–1984 Vannutatud raamatupidajate koja (Association of Chartered Certified 

Accountants) liige 
 

1979 Lõputunnistus (samaväärne küpsustunnistusega)  

Emakeel inglise keel 

  

Teised keeled MÕISTMINE RÄÄKIMINE KIRJUTAMINE 

Kuulamine Lugemine Suuline suhtlus Suuline esitus  

Iiri keel  

 Lõputunnistus  

Prantsuse keel B2 B2 B2 B2 B2 

 Augustist 2000 juulini 2002 omandanud Euroopa Komisjonis tasemed 4–8  

Saksa keel B2 B2 B2 B2 B2 

 Oktoobrist 2002 juulini 2006 omandanud Euroopa Komisjonis tasemed 1–8  

 Tasemed: A1 ja A2: algtasemel keelekasutaja – B1 ja B2: iseseisev keelekasutaja 

– C1 ja C2: vilunud keelekasutaja 

Euroopa keeleõppe raamdokument  

Suhtlemisoskus ▪ Suurepärane koostöövaim ja tugev oskus kohaneda mitmekultuurilises 

keskkonnas. 

▪ Ametialaste kontaktide võrgustik kontrollikojas ning Euroopa Komisjoni, liidu 

asutuste ja muude ametite auditi ja kontrolliga tegelevate töötajatega. 

▪ Konverentsidel ja seminaridel ettekannete tegemise kogemus. 

Organisatoorsed / 

juhtimisoskused 
▪ Võime juhtida ja motiveerida teisi rühmaliikmeid. 

▪ Võime organiseerida ja saavutada kokkulepitud tähtaegade jooksul 

lisaväärtusega tulemused. 

▪ Tugev analüüsivõime. 

▪ Otsustav ja pragmaatiline suhtumine probleemide lahendamisse. 

▪ Tugev algatusvõime. 

http://europass.cedefop.europa.eu/et/resources/european-language-levels-cefr
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Tööalased oskused ▪ Suurepärased teadmised audititööga seotud kutsestandardite ja tavade kohta. 

▪ Suurepärased teadmised Euroopa Komisjonis rakendatavate 

sisekontrollistandardite kohta. 

▪ Head teadmised finantsmäärusest ja valdkondlikest õigusaktidest 

ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas ning turgude reguleerimisest ja 

konkurentsivõimelisest majandusest. 

▪ Väga hea teksti koostamise oskus. 

▪ Analüütiline ja objektiivne suhtumine auditeeritavatesse tegevustesse. 

▪ Kohusetundlikkus ja kõrgel tasemel pühendumine. 

▪ Avatus uutele metoodikatele ja käsitlusviisidele. 

Digioskused ▪ Tarkvara Microsoft Office´i igapäevane kasutaja. 

▪ Tuttav tarkvaraga AMS ja ASSYST. 

▪ Varasem ulatuslik kogemus IDEAga (audititarkvara andmeloomeks ja -

analüüsiks) ja kogemus tarkvaral Lotus Notes põhineva auditijuhtimissüsteemiga. 
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2. LISA: TONY JAMES MURPHY VASTUSED KÜSIMUSTIKULE 

Töökogemus 

1. Palun loetlege oma ametialased kogemused riigi rahanduse valdkonnas eelarve 

planeerimise, eelarve täitmise või haldamise, eelarve kontrolli või auditeerimise alal.  

Mul on üle 35-aastane pikaajaline ja laiaulatuslik kogemus avaliku sektori auditi 

valdkonnas. Omandasin selle kogemuse riigi ja Euroopa tasandil ning see hõlmab nii sise- 

kui ka välisauditeid ning osalemist finants-, vastavus- ja tulemusauditites ja nende 

juhtimist. 

 

Alustasin oma karjääri Iirimaa kõrgeimas kontrolliasutuses (Office of the Comptroller and 

Auditor General), kus läbisin avaliku sektori auditi valdkonna esmase koolituse ja 

omandasin vannutatud raamatupidaja kvalifikatsiooni (Certified Chartered Accountant). 

Oma karjääri jooksul Iirimaa kõrgeimas kontrolliasutuses liikusin audiitoripraktikandi 

tasemelt edasi rühmajuhiks ja lõpuks auditijuhiks. Osalesin mitmesuguste valitsusasutuste, 

Iirimaa maksu- ja tolliameti ning arvukate avalikust sektorist rahastatavate asutuste 

auditeerimises. Auditijuhina vastutasin üle Iirimaa paiknevate tervishoiu- ja 

haridusasutuste, sealhulgas piirkondlike tervishoiuametite, haiglate, ülikoolide ja kohalike 

haridusametite auditite kavandamise, elluviimise ja neist aruandmise eest. Kõrgeimas 

kontrolliasutuses tutvusin mitmekultuurilises keskkonnas ka auditeerimisega Euroopa 

tasandil, olles kaks aastat EUROCONTROLi Iirimaa liikme assistent ning saades hiljem 

Euroopa Nõukogu kontrollinõukogu liikme volituse ning tegutsedes teisel aastal selle 

esimehena.  

Mitmekultuurilises ja -keelses keskkonnas avaliku sektori auditite valdkonnas 

põhjalikuma kogemuse saamiseks võtsin 1999. aasta novembris vastu töö Euroopa 

Komisjoni majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraadi siseauditi üksuses. Jäin 

üksusesse 2012. aasta detsembrini ning seal oldud aja jooksul omandasin atesteeritud 

siseaudiitori kvalifikatsiooni ning töötasin peaaegu kuus aastat üksuse juhatajana. Lisaks 

nimetati mind Euroopa Komisjoni esindajana kaheks aastaks Euroopa Investeerimisfondi 

kontrollinõukokku.  

Laiendasin oma töökogemust, liikudes 2013. aasta jaanuaris Euroopa Kontrollikotta, 

asudes tööle II auditikojas töötava kontrollikoja liikme kabineti juhatajana. Sellel 

ametikohal olin tihedalt seotud kontrollikoja aastaaruande majanduslikku, sotsiaalset ja 

territoriaalset ühtekuuluvust käsitlevate peatükkide finants- ja vastavusaudititega. Seoses 

tulemusaudititega osalesin aktiivselt mitme noorte tööhõivet käsitleva eriaruande ning 

muude rahastamisvahendeid, mikroettevõtjate rahastamist, siseveeteid, linnatransporti ja 

haridust käsitlevate eriaruannete koostamisel. Neid ülesandeid täites toetasin kontrollikoja 

liiget aruannete tutvustamisel eelarvekontrollikomisjonis ja muudes Euroopa Parlamendi 

komisjonides ning puutusin palju kokku ja suhtlesin Euroopa Komisjoni kõrgetasemeliste 

töötajatega, sealhulgas volinikega.  

2017. aasta mais nimetati mind kontrollikoja IV auditikoja direktoriks, et juhtida ligikaudu 

100 audititöötajat, kes tegelevad teadusuuringute ja innovatsiooni, ELi asutuste ja 

ühisettevõtete, ühtse turu ja konkurentsi, kaubanduse, tolli ja maksustamise ning finants- 
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ja majandusjuhtimise valdkonna ülesannetega. Sel ametikohal toetan IV auditikoja kuut 

liiget ning vastutan asjaomase auditikoja materjalide kvaliteedikontrolli eest. Need 

materjalid hõlmavad rubriigi „Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks“ 

kinnitavat avaldust, Euroopa asutuste ja ühisettevõtete finants-, seaduslikkuse ja 

vastavusauditeid ning eelnimetatud valdkondi käsitlevaid eriaruandeid. 

Arvan, et liikmeks nimetamise korral aitaks mu ulatuslik töö- ja juhtimiskogemus avaliku 

sektori auditite valdkonnas riigi tasandil ja rahvusvahelises keskkonnas ning mu kaks 

kvalifikatsiooni raamatupidamisarvestuses ja auditeerimises kaasa kontrollikoja tööle. 

2. Millised on olnud kõige tähtsamad saavutused Teie ametialase karjääri jooksul? 

Oma pikaajalise töö vältel avaliku sektori auditi valdkonnas olen jõudnud mitmesuguste 

tähelepanuväärsete saavutusteni, millest tooksin esile järgmised kolm: 

– Iirimaa kõrgeimale kontrolliasutusele anti 1994. aastal volitus teha auditid suurele 

hulgale avaliku sektori asutustele, mida varem auditeerisid kohaliku omavalitsuse 

audiitorid. Mind nimetati nende asutuste auditiportfelli juhiks ning see portfell hõlmas 

piirkondlikke tervishoiuasutusi ja haiglaid eelarvetega vahemikus 3–450 miljonit 

eurot. Tegemist oli keerulise olukorraga, võttes arvesse, et tervishoid oli kõrgeima 

kontrolliasutuse jaoks täiesti uus valdkond, kus asutusel puudus varasem kogemus. 

Peamise ülesandena pidin väga lühikese aja jooksul kujundama välja auditi tegemisel 

kasutatava lähenemisviisi ja täpsustama auditikavasid, mille pidid ellu viima minu 

rühmad, et esitada finantsaruannete kohta auditiarvamus. Ülesanne tuli täita 

õiguslikult siduvate tähtaegade jooksul ning lisaks eesmärgiga võimaldada kõrgeimal 

kontrolliasutusel tõstatada küsimusi seaduslikkuse, korrektsuse ja usaldusväärse 

finantsjuhtimise kohta. Neist tähtaegadest kinnipidamiseks ja küsimustest teatamiseks 

kehtestasime lähenemisviisi ja metoodika seisukohalt tugeva auditiraamistiku. 

– Teine saavutus, mida tahaksin esile tõsta, on seotud minu rolliga siseauditi funktsiooni 

arendamisel majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraadis. Kui ma 1999. aastal 

Euroopa Komisjoniga ühinesin, oli siseaudit seal äsja sisse seatud ning kõikides 

peadirektoraatides olid loodud siseauditi üksused. Tuginedes oma varasemale 

kogemusele kõrgeimas kontrolliasutuses, täitsin juhtivat rolli majandus- ja 

rahandusküsimuste peadirektoraadi töökava ja auditimetoodika väljatöötamisel ning 

siseauditi funktsiooni eeskirjade ja menetluste kehtestamisel, et vastata 

rahvusvahelistele auditeerimisstandarditele. See toimus koostöös siseauditi talituse ja 

komisjoni muude siseauditi üksustega Auditneti-nimelise võrgustiku ja konkreetsete 

küsimuste lahendamiseks loodud asjaomaste töörühmade korrapäraste kohtumiste 

kaudu. Hiljem üksuse juhatajana töötamise ajal toimus välise audiitorettevõtte 

korraldatud läbivaatamine, mille käigus jõuti järeldusele, et üksus vastab üldiselt 

kohaldatavatele rahvusvahelistele auditeerimisstandarditele. 

– Kolmandaks soovin viidata oma seotusele kolme noorte tööhõivet käsitleva 

eriaruandega, mis koostati ajal, mil töötasin kontrollikoja liikme kabineti juhatajana. 

See seotus hõlmas põhisõnumite analüüsimist, koostamist ja täpsustamist ning 

kommunikatsioonistrateegia ettevalmistamist nende tutvustamiseks sidusrühmadele. 

Olin ka vastutav töö juhtimise ja rühmade organiseerimise eest, eeskätt esimese 

noortegarantiid käsitleva aruande puhul, mille koostamisega olin väga tihedalt seotud. 

Minu arvates oli see Euroopa elanike jaoks väga oluline teema, eriti selliste noorte 



 

RR\1143374ET.docx 11/17 PE615.276v02-00 

 ET 

jaoks, kel on keeruline tööd leida. Esimeses auditis vaadeldi ELi noortegarantii kava 

ning see oli uuenduslik, arvestades, et audit toimus enne noortegarantii tegelikku 

rakendamist ning selles toodi esile edaspidise rakendamise võimalikud ohud, mida 

Euroopa Komisjon, liikmesriigid ja eelarvepädevad institutsioonid Euroopa Parlament 

ja nõukogu said juba arvesse võtta. Kolmandas auditis käsitleti tegelikku rakendamist 

noortegarantii ja noorte tööhõive algatusega saavutatud tulemuste seisukohast 

teatavates liikmesriikides. Nende kahe eriaruande vahel koostati veel üks aruanne 

noorte tegevusrühmade kohta, mis hõlmas ELi vahendite ümberkavandamist noorte 

tööhõivet käsitlevate meetmete jaoks. Minu arvates aitasid need aruanded 

noortegarantii edasist suunitlust käsitlevale arutelule suurel määral kaasa. Kõik kolm 

aruannet võeti eelarvekontrollikomisjonis hästi vastu ja nendega kaasnes viljakas 

arutelu ning lõpuks Euroopa Kontrollikoja kõrgetasemeline konverents Euroopa 

Parlamendi ruumides. 

3. Milliseid ametialaseid kogemusi on Teil oma päritoluriigist väljaspool asuvate 

rahvusvaheliste multikultuursete ja mitmekeelsete organisatsioonide või 

institutsioonidega? 

Mu eesmärk oli töötada mitmekeelses ja -kultuurilises keskkonnas, mis on osutunud väga 

rikastavaks kogemuseks. Ühinesin ELi institutsioonidega 18 aastat tagasi, olen veetnud 12 

aastat majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraadis ja lisaks kuus aastat Euroopa 

Kontrollikojas, mis mõlemad asuvad Luxembourgis. Lisaks institutsioonidele olen saanud 

rahvusvahelisi kogemusi, osaledes mitmes kontrollinõukogus, sealhulgas Brüsselis 

EUROCONTROLis ja Strasbourgis Euroopa Nõukogus, töötades samal ajal Iirimaa 

kõrgeimas kontrolliasutuses, ning Euroopa Komisjoni esindajana Euroopa 

Investeerimisfondi kontrollinõukogus Luxembourgis.  

4. Kas olete eelnevate juhtimisülesannete täitmisel läbinud heakskiidumenetluse, juhul 

kui sellist menetlust kohaldati? 

Sellist menetlust minu teenistuskäigu jooksul ei ole kohaldatud. 

5. Millistele Teie eelnevatest ametikohtadest on Teid nimetatud poliitilise otsusega?  

Mitte ühelegi. 

6. Millised on kolm kõige olulisemat otsust, mille tegemisel olete oma ametialase 

karjääri jooksul osalenud? 

 Kõige olulisemad otsused minu ametialase karjääri jooksul on seotud minu 

märkimisväärsete saavutustega. Kuna need kõik olid seotud avaliku sektori audititega, siis 

kõige olulisem otsus oli ühineda Iirimaa kõrgeima kontrolliasutusega ja omandada 

vannutatud audiitori kvalifikatsioon, mis oli alustalaks minu edasisele karjäärile avaliku 

sektori auditeerimise valdkonnas.  

 Teine oluline otsus oli täita oma soov töötada mitmekultuurilises ja -keelses keskkonnas, 

ühinedes Euroopa Komisjoniga. See oli rikastav kogemus nii ametialases kui ka isiklikus 

plaanis ja andis mulle silmaringi avardava võimaluse suhelda kolleegina eri kultuuridest ja 

erisuguse mõtteviisiga spetsialistidega.  
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 Kolmas oluline otsus oli ühineda kontrollikoja liikme kabinetiga. See kogemus täiendas 

mu töökogemust, kuna lisaks seotusele auditite tehniliste külgedega andis see mulle 

parema ülevaate kontrollikoja sidusrühmade vajadustest ja ootustest. Samuti andis see 

mulle võimaluse suhelda Euroopa Parlamendi liikmetega, eriti eelarvekontrollikomisjoni 

ning Euroopa Komisjoni volinike ja peadirektoritega. 

Sõltumatus 

7. Aluslepingus on sätestatud, et kontrollikoja liikmed peavad olema oma kohustuste 

täitmisel „täiesti sõltumatud“. Kuidas kavatsete seda tingimust oma tulevaste 

kohustuste täitmisel järgida? 

ELi välisaudiitori ja kodanike finantshuvide järelevalvajana on tegemist sõltumatu 

asutusega, kus on oluline, et kõik töötajad järgiksid asutuse eetikajuhiseid ja kus juhtimist 

korraldavad täiesti sõltumatud liikmed.  

Kontrollikoja liikmetelt ei nõuta täielikku sõltumatust mitte üksnes Euroopa Liidu 

toimimise artiklites 285 ja 286, vaid tegemist on ka kõrgeimate kontrolliasutuste suhtes 

kohaldatava olulise avaliku sektori auditeerimise standardi ISSAI 1 (Lima deklaratsioon) 

lahutamatu nõudega. Ka standardis ISSAI 30 (eetikanormid) nõutakse, et kõrgeima 

kontrolliasutuse töötajatel ei tohi olla ei tegelikke ega tajutavaid sõltumatuse ja 

objektiivsuse rikkumisi, mis tulenevad poliitilistest eelarvamustest, osalemisest 

juhtimises, eneseülevaatusest, finants- või muust isiklikust huvist, suhetest teistega või 

nende põhjendamatust mõjust. Seda põhimõtet tunnustatakse ka kontrollikoja liikmete 

käitumisjuhendis, mida kõik kontrollikoja liikmed peavad aktsepteerima ja järgima. 

Liikmeks nimetamise korral järgin kontrollikoja liikme tulevaste ülesannete täitmisel 

jätkuvalt samu eetikanorme, mis kehtivad kontrollikojas praegu minu kui direktori suhtes, 

ning oleksin oma ülesannete täitmisel asjakohaste eeskirjade ja õigusnormidega täiel 

määral kooskõlas. Tooksin esile asjaolu, et sõltumatus ja objektiivsus on põhimõtted, 

mida olen pidanud täiel määral järgima kogu oma ametialase karjääri vältel, võttes arvesse 

erisuguseid ülesandeid, mida olen täitnud, ning eetilisi kohustusi, mis kaasnevad 

kuulumisega raamatupidamisarvestuse ja auditivaldkonna kutseühendustesse.  

Kui peaks tekkima olukord, kus ilmneb tegelik või tajutud huvide konflikt, küsiksin 

viivitamatult nõu kontrollikoja eetikakomiteelt, konsulteerides kontrollikoja presidendiga, 

ja järgiksin tehtud otsust.  

8. Kas Teil või Teie lähisugulastel (vanematel, vendadel või õdedel, seaduslikul 

elukaaslasel või lastel) on äri- või finantshuvisid või muid kohustusi, mis võivad 

sattuda vastuollu Teie tulevase tööga?  

Ei. 

9. Kas olete valmis avaldama kontrollikoja presidendile kõik oma majanduslikud 

huvid ja muud kohustused ning need avalikustama? 

Jah.  

10. Kas olete praegu seotud mõne kohtumenetlusega? Kui jah, andke palun selle kohta 

lähemat teavet.  
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Ei. 

11. Kas täidate aktiivset või täidesaatvat rolli poliitikas ning kui see nii on, siis millisel 

tasandil? Kas olete viimase 18 kuu jooksul tegutsenud poliitilisel ametikohal? Kui 

jah, andke palun selle kohta lähemat teavet. 

Ei. 

12. Kas astute kontrollikoja liikmeks nimetamise korral tagasi kõikidelt valitavatelt 

ametikohtadelt ja loobute igasugusest aktiivsest tegevusest vastutaval ametikohal 

poliitilises erakonnas? 

Küsimus ei puuduta mind. 

13. Kuidas toimiksite tõsise eeskirjade rikkumise või koguni pettuse ja/või 

korruptsioonijuhtumi korral, millesse on segatud isikud Teie päritoluliikmesriigist? 

Minu arvates tuleb võtta jõulised meetmed, näitamaks, et ELi vahenditega seoses ei ole 

pettus ega korruptsioon mitte mingil juhul vastuvõetav. Niisugused juhtumid mõjutavad 

kahjulikult kodanike arusaama ELi institutsioonide toimimisest ja eriti arusaama, et 

maksumaksjate raha suhtes ei rakendata piisavat kontrolli, et tagada nende eesmärgile 

vastav kasutamine.  

 ELi toimimise artiklis 325 märgitakse selgesõnaliselt, et liit ja liikmesriigid võitlevad 

kelmuste ja muu liidu finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse vastu, ning 

kontrollikojal on selles täita oluline osa.  

 Kõrgeimate kontrolliasutuste rahvusvahelises standardis (ISSAI 1240) märgitakse, et 

esmane vastutus pettuse ennetamise ja tuvastamise eest jääb nende kanda, kelle 

ülesandeks on juhtimine ja tegevuste haldamine, nagu komisjon, liikmesriikide asutused ja 

toetusesaajad ELi vahendite korral. Kontrollikojal kui ELi sõltumatul audiitoril on aga 

pettuse ja korruptsiooni vastases võitluses ülesanne säilitada kogu auditiprotsessi vältel 

kutsealane skeptitsism ja kutsealane otsustusvõime ning teha kindlaks võimalik pettusest 

tingitud märkimisväärne väärkajastamine, hankida riskidega seotud tõendeid ja teatada 

juhtumitest koos asjakohaste dokumentidega Euroopa Pettustevastasele Ametile.  

 Kui mulle saaks teatavaks tõsine õigusnormide rikkumise juhtum, millesse on segatud 

isikud minu päritoluliikmesriigist, käsitleksin seda täpselt samal viisil kui iga teist 

juhtumit ükskõik millisest liikmesriigist. Järgiksin kontrollikoja standardmenetlust, mille 

alusel hinnatakse juhtumeid ja teatatakse neist Euroopa Pettustevastasele Ametile, ning 

algataksin selle viivitamata, et ükski võimalik järgnev uurimine ei satuks ohtu. 

Kohustuste täitmine 

14. Millised peaksid olema usaldusväärse finantsjuhtimise kultuuri põhijooned kõikides 

avaliku sektori asutuses? Kuidas saaks Euroopa Kontrollikoda selle tõhustamisele 

kaasa aidata? 

Usaldusväärse finantsjuhtimise kultuur peaks andma kodanikele piisava kindluse, et 

maksumaksjate piiratud vahendeid kasutatakse kõige säästlikumal, mõjusamal ja 
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tõhusamal viisil (nn 3 E-d – economic, efficient ja effective) nende parimate huvide 

edendamiseks. Selle kindluse andmiseks on vaja raamistikku, mida toetab 

aruandekohuslus ja läbipaistvus ning mis hõlmab järgmisi komponente: 

 – selge suundumus, mis väljendub strateegiate ja eesmärkidena; 

 – piisav haldussuutlikkus tulemuste saavutamiseks; 

– kindel kontrolliraamistik, et tagada kulutuste seaduslikkus ja korrektsus; 

 – demokraatlik vastutus, mis väljendub läbipaistva aruandluse ja saavutatud tulemuste 

avaldamisena; 

– juhtimisstruktuur, mis tagab eetiliste normide jõustamise. 

 Kontrollikoja auditites tuleks hinnata usaldusväärse finantsjuhtimise auditite käigus neid 

komponente, et teha edasise olukorra parandamiseks kindlaks puudused ja esitada 

soovitused nende kõrvaldamiseks. 

15. Aluslepingu kohaselt peab kontrollikoda aitama Euroopa Parlamendil kasutada oma 

volitusi eelarve täitmise kontrollimisel. Kuidas parandaksite veelgi kontrollikoja ja 

Euroopa Parlamendi (eelkõige selle eelarvekontrollikomisjoni) koostööd, et 

suurendada nii avalikku järelevalvet üldkulude üle kui ka kulutõhusust? 

 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 287 sätestatakse, et kontrollikoda teeb Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule avalduse, milles kinnitatakse raamatupidamiskontode 

usaldatavust ja nende aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust ning mis 

avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas. Sellele avaldusele võib lisada konkreetse hinnangu 

liidu iga suurema tegevusvaldkonna kohta. 

 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 319 alusel annab Euroopa Parlament nõukogu 

soovituse põhjal heakskiidu komisjoni tegevusele eelarve täitmisel. Selleks vaatavad 

nõukogu ja Euroopa Parlament kordamööda läbi artiklis 318 märgitud eelarve täitmise 

aruande, bilansi ja hindamisaruande, kontrollikoja aastaaruande koos auditeeritud 

institutsioonide vastustega kontrollikoja märkustele, artikli 287 lõike 1 teises lõigus 

osutatud kinnitava avalduse ja kõik kontrollikoja esitatud asjassepuutuvad eriaruanded. 

 Lepingu eelnimetatud nõuete alusel on kontrollikojal põhiroll Euroopa Parlamendi ja 

eelarvekontrollikomisjoni varustamisel asjakohase teabega, et tõhustada avalikku 

järelevalvet üldkulude üle ja nende kulutõhusust. Kontrollikojal on kohustus tagada, et 

aastaaruannete ja eriaruannete raames esitatakse see teave selgel viisil ja õigeaegselt ning 

seejuures on toodud eelarvekontrollikomisjonile kaalumiseks esile kõige olulisemad 

käsitlemist vajavad küsimused, et aidata kaasa ELi poliitika otsustamisprotsessile. 

Aruannete esitamise õigeaegsus on eelarvekontrollikomisjoni jaoks väga oluline, et 

asjakohaseid tähelepanekuid saaks kaaluda parlamendikomisjoni aruteludes, mille käigus 

sõnastatakse uusi või laiendatakse olemasolevaid poliitikaeesmärke. Kontrollikoda 

parandab pidevalt teabe selgust, asjakohasust ja õigeaegsust ning seda näitab täiendavate 

toimingute, nagu ülevaatearuannete, teabedokumentide ja kiirauditite kasutuselevõtmine. 

Kontrollikoja niisugune kohanemine muutuvate tingimustega on kiiduväärne ning peaks 

jätkuma, et suurendada kontrollikoja asjakohasust ja vastata sidusrühmade ootustele, 
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säilitades samas asutuse sõltumatuse.  

 Seda arvesse võttes on kontrollikoja liikmete ja eelarvekontrollikomisjoni järjepidev 

vastastikune suhtlemine ja teabevahetus üliolulised ning kui minu liikmeks nimetamine 

heaks kiidetakse, tegutseksin selles suhtes ennetavalt, kuna pean 

eelarvekontrollikomisjoni kontrollikoja peamiseks sidusrühmaks. Lisaks olemasolevale 

tavale esitada eelarvekontrollikomisjonile eriaruandeid oleks kiiduväärne edasiminek ka 

see, kui kontrollikoja liikmed osaleksid selle parlamendikomisjoni missioonidel ja 

konsulteeriksid selle komisjoniga, et suurendada kontrollikoja iga-aastases töökavas 

sisalduvate teemade asjakohasust; toetaksin neid tegevusi täiel määral ja võtaksin neist 

osa.  

16. Millist lisandväärtust tulemusaudit Teie arvates annab ja kuidas tuleks selle 

tulemused juhtimisse kaasata? 

 Tulemusaudit täiendab finants- ja vastavusauditeid ning on nendega võrdselt oluline 

eesmärgiga pakkuda poliitikakujundajatele ning tegevusi ja programme rakendavatele 

juhtidele teavet säästlikkuse, mõjususe ja tõhususe aspektide kohta. Võttes arvesse 

praeguseid ja tõenäolisi tulevasi eelarvepiiranguid, on hädavajalik, et ELi vahendite 

kasutamisega seoses arvestataks võimalikult suurel määral nende kolme aspektiga, aidates 

seeläbi kaasa heale juhtimistavale, aruandekohuslusele ja läbipaistvusele.  

Kuigi eeskirjadele vastavus on vajalik nõue, on äärmiselt oluline teha kindlaks, kas ELi 

rahastatavate programmide/tegevustega saavutatakse poliitikaeesmärgid tegelikult 

võimalikult säästlikul ja mõjusal viisil. Juhtkond peaks kaaluma tulemusauditite 

tähelepanekuid, sealhulgas soovitusi tegeleda puudustega, ning edasiste tulemuste 

parandamiseks peaks juhtkond lisama need oma menetlustesse. Samuti on olulised 

soovituste rakendamise järelmeetmed ning tuginedes komisjoni tagasisidele ja 

kontrollikoja järelaruannetele on ka eelarvekontrollikomisjonil selles täita oma osa.  

 Tulemusauditite elluviimise ning järelduste ja tähelepanekute käsitlemise ajastust tuleb 

nõuetekohaselt kavandada, et need oleksid aegsasti olemas, et anda panus ELi vahendite 

kasutamist käsitlevasse otsustamisprotsessi, eeskirjade tulevastesse läbivaatamistesse, 

poliitikaeesmärkide kehtestamisse ja tulevaste programmide kavandamisse. 

17. Kuidas saaks parandada kontrollikoja, liikmesriikide kontrolliasutuste ja Euroopa 

Parlamendi (eelarvekontrollikomisjoni) koostööd ELi eelarve auditeerimisel? 

 Nagu on ette nähtud ELi toimimise lepingu artiklis 287, teevad kontrollikoda ja 

liikmesriikide auditeerimisasutused usalduslikult koostööd, säilitades samal ajal oma 

sõltumatuse. Seda on tehtud ning kontaktkomitee kaudu toimib nende asutuste seas hästi 

välja arendatud koostööraamistik. Euroopa Kontrollikoja ja kõrgeimate kontrolliasutuste 

vahelise koostöö lisandväärtus seisneb üksteiselt õppimise, teadmiste jagamise, 

võrdlusuuringute ja parimate tavade väljakujundamise edendamises. Lisaks võib koostöö 

audititöö dubleerimise ärahoidmise kaudu tugevdada kulutõhusal viisil auditi tulemusi, 

vähendades samal ajal auditeeritava halduskoormust. Kontaktkomitee korrapärased 

koosolekud pakuvad võimalusi arutada neid küsimusi, jagada üksteise töökavasid ja 

leppida kokku koostööpõhiste auditite tegemises. 

 Kuigi liikmesriikide kontrolliasutused keskenduvad peamiselt riiklike vahendite 
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auditeerimisele, pakub niisugune koostöö asjakohasuse ja tõhususe mõttes lisandväärtust, 

kuna ELi vahenditest kaasrahastatakse mitmesuguseid riiklikke poliitikameetmeid. See on 

eriti asjakohane poliitikavaldkondade puhul, kus eelarve täitmine toimub koostöös 

liikmesriikidega ning mis puudutab ligikaudu 80 % ELi eelarvet. See on valdkond, kus 

koostööpõhised auditid võiksid tuua kõige rohkem kasu. 

 Võttes arvesse, et Euroopa Kontrollikojal on pidev otsene side nii 

eelarvekontrollikomisjoni kui ka liikmesriikide kontrolliasutustega, saab kontrollikoda 

tagada, et ELi eelarve auditeerimisega seoses viiakse koostöö ja kooskõlastamine 

maksimaalsele tasemele. Kokkuvõttes püüdlevad kõik kolm osalist avaliku sektori 

vahendite kõige tõhusama, mõjusama ja säästlikuma kasutamise poole ning tõhusa 

koostöö kaudu on lõpptulemus suurem kui üksikosade summa.  

18. Kuidas arendaksite edasi Euroopa Kontrollikoja aruandlust, et anda Euroopa 

Parlamendile kogu vajalik teave liikmesriikide poolt Euroopa Komisjonile esitatud 

andmete täpsuse kohta? 

Euroopa Kontrollikoda on väljendanud muret liikmesriikide esitatud andmete 

puudulikkuse pärast. Kontrollikoja eriaruannetes on järjepidevalt rõhutatud järelevalve- ja 

aruandlussüsteemide puudulikku usaldusväärsust liikmesriigi tasandil. Näite niisuguste 

andmete olulisuse kohta võib leida peadirektoraatide iga-aastastes tegevusaruannetes, mis 

sisaldavad peadirektori kinnitavat avaldust ning on Euroopa Komisjoni juhtimisstruktuuri 

põhikomponent. 

Arvestades praegust keskendumist ELi rahastatud tegevuste tulemuslikkusele ja 

tulemustele, on äärmiselt vajalik, et liikmesriigi tasandil oleksid olemas täielikud 

usaldusväärsed andmed ning et neist antakse õigeaegselt põhjalikult aru. See võimaldaks 

nende tegevuste tulemusi hinnata ja teha need poliitikakujundajatele kättesaadavaks, et 

piiratud ELi vahendid eraldataks suurima mõjuga tegevustele. Kuna programmitöö 

tsükkel ei ole veel seotud tulemuslikkusest aruandmisega, muudab see olukord 

eelarvekontrollikomisjoni ülesannete täitmise keeruliseks, sest tulevaste kulutuste 

eelarved tuleb kiita heaks ilma selge ettekujutuseta olemasolevate programmide ja 

tegevuste tulemustest ja mõjust. 

On oluline, et kontrollikoda juhiks jätkuvalt sellele küsimusele eelarvekontrollikomisjoni 

tähelepanu ning esitaks soovitusi, tagamaks, et liikmesriigid tegelevad edaspidi nende 

puudustega ja esitavad tulemuslikkusega seotud asjakohast teavet, pidades silmas sellised 

aspekte nagu halduskoormus ning kulud/tulud. 

Muud küsimused 

19. Kas võtate oma kandidatuuri tagasi, kui Euroopa Parlament ei poolda Teie 

nimetamist kontrollikoja liikmeks? 

Jah. 
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