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ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ettepaneku kohta nimetada Joëlle Elvinger kontrollikoja liikmeks
(C9-0122/2019 – 2019/0815(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 286 lõiget 2, mille alusel 
nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C9-0122/2019),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 129,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0030/2019),

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 12. novembri 2019. aasta 
koosolekul ära nõukogu nimetatud kontrollikoja liikme kandidaadi;

1. toetab nõukogu ettepanekut nimetada Joëlle Elvinger 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: JOËLLE ELVINGERI ELULOOKIRJELDUS

HARIDUS

2019 (apr–okt) INSEAD
International Directors Programme

Juuni 2012 INSEAD
Management Acceleration Programme

Mai 2008 Advokaadi kutsepraktika lõpueksam
Advokaat (Luksemburgi advokatuur)

Juuni 2006 Notarikandidaadi diplom

2005–2006 Notaripraktika Joseph Elvingeri 
notaribüroos Luksemburgis

Mai 2005 Vastuvõtmine Luksemburgi advokatuuri

2004–2005 Luksemburgi õiguse täienduskursused

2003–2004 Queen Mary University of London, Ühendkuningriik
Õigusteaduste magister (maksundus) (kaalutud keskmine hinne: hea)

2002–2003 Aix-en-Provence’i ülikooli õigus- ja politoloogiateaduskond
Äriõiguse magister (kaalutud keskmine hinne: võrdlemisi hea)

2001–2002 Aix-en-Provence’i ülikooli õigus- ja politoloogiateaduskond
Juriidiline kõrgharidus

1999–2001 Aix-en-Provence’i ülikooli õigus- ja politoloogiateaduskond
Õigusteaduse põhikursus

1992–1999 Lycée de Garçons de Luxembourg (gümnaasium)
Keskkooli lõputunnistus, sektsioon D 
(majandusteadus – matemaatika) (kaalutud keskmine hinne: hea)

1986–1992 Helmsange’i ja Walferdange’i põhikool

TÖÖKOGEMUS

alates aprillist 2009 ETUDE JOËLLE ELVINGER (õigusbüroo)
jurist

november 2006 
– märts 2009 TURK & PRUM (õigusbüroo), Luksemburg
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aprill 2005 
– oktoober 2006 LINKLATERS LOESCH, Luksemburg

Corporate Mainstreami osakond
november 2003 
– juuni 2004 ERNST & YOUNG GLOBAL, London

praktika kaks päeva nädalas 
Finance & Infrastructure osakonnas

juuli 2003 LINKLATERS LOESCH, Luksemburg
ühekuune praktika pangandusosakonnas

juuni – juuli 2002 WILDGEN & ASSOCIES, Luksemburg 
kuuenädalane suvepraktika

september 2001 Joseph ELVINGERi notaribüroo, Luksemburg
ühekuune praktika

september 2000 Joseph ELVINGERi notaribüroo, Luksemburg
ühekuune praktika

MUU TEGEVUS

alates 2011 Cebi International S.A.
juhatuse liige

alates 2014 Œuvre Nationale de Secours 
Grande-Duchesse Charlotte
juhatuse liige

alates 2011 CIGL Walferdange
juhatuse liige

alates 2009 Association Luxembourg Alzheimer
juhatuse liige

alates 2009 Crèche de Walferdange asbl (Beienhaischen) (lastesõim)
juhatuse liige
esimees alates 2016

POLIITILISED AMETIKOHAD

alates detsembrist 2013 Parlamendiliige
Luksemburgi Saadikutekoda

Parlamendikomisjonid:
Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate ja turismikomisjoni esimees
Majanduskomisjoni aseesimees
Rahandus- ja eelarvekomisjoni liige
Tööhõive- ja sotsiaalkindlustuskomisjoni liige
Kontrollikomisjoni liige
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Walferdange’i vald (Luksemburg):
alates novembrist 2017 Walferdange’i vallavolikogu liige

jaan 2016 – nov 2017 Walferdange’i vallavanem

nov 2011 – jaan 2016 Walferdange’i vallavalitsuse liige

nov 2005 – nov 2011 Walferdange’i vallavolikogu liige

KEELED

Luksemburgi: emakeel
Prantsuse: väga hea (kõnes ja kirjas)
Saksa: väga hea (kõnes ja kirjas)
Inglise: väga hea (kõnes ja kirjas)
Itaalia: keskmine (kõnes ja kirjas)
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2. LISA: JOËLLE ELVINGERI VASTUSED KÜSIMUSTIKULE

Töökogemus

1. Palun loetlege oma ametialased kogemused riigi rahanduse valdkonnas eelarve 
planeerimise, eelarve täitmise või haldamise, eelarvekontrolli või auditeerimise alal.

Olen olnud alates 5. detsembrist 2013 Luksemburgi Suurhertsogiriigi Saadikutekoja liige. 
Saadikutekoja liikmena olen täitnud või täidan järgmisi ülesandeid:

– rahandus- ja eelarvekomisjoni liige alates 2013. aastast;

– eelarvekontrollikomisjoni liige aastatel 2014–2016;

– majanduskomisjoni aseesimees alates 2013. aastast;

– kontrollikomisjoni liige alates 2013. aastast;

– maksureformi raportöör 2016. aastal;

– riigi 2018. aasta tulude ja kulude eelarvet käsitleva seaduseelnõu raportöör.

Varem vastutasin 8 000 elanikuga Walferdange’i valla eelarve koostamise ja täitmise (ja 
personalijuhtimise) eest ning täitsin järgmisi ülesandeid:

– vallavalitsuse liige aastatel 2011–2015 ja

– vallavanem jaanuarist 2016 novembrini 2017.

Praegu olen vallavolikogu liige ja jälgin jätkuvalt valla rahaasju.

2. Millised on olnud kõige tähtsamad saavutused Teie ametitegevuse jooksul?

Alustasin karjääri Linklatersi õigusbüroos Luksemburgis 2005. aastal ja mõned kuud hiljem 
valiti mind Walferdange’i (Luksemburg) vallavolikogu liikmeks. 2006. aasta novembris 
läksin tööle õigusbüroosse Turk & Prum (Luksemburg). Omandanud töökogemuse ja 
soovides võtta suurema vastutuse, otsustasin 2009. aastal asuda tööle iseseisvalt ja asutada 
oma õigusbüroo Luksemburgis.

Lisaks väga erinevates valdkondades (äriühinguõigus, tööõigus, tsiviilõigus, kaubandusõigus 
jne) advokaadina omandatud kogemustele (olen olnud Luksemburgi advokatuuri liige alates 
2005. aastast) sooviksin toonitada järgmisi asjaolusid, mis on võimaldanud mul end arendada 
rahanduse, finantskontrolli ja juhtimise valdkonnas.

2011. aastal, kui Cebi-kontserni juhtkond ostis ettevõtte välja, osalesin aktiivselt (nii 
äriühingu advokaadi kui ka tulevase juhtkonna liikmena) tehingus, selle rahastamises ja 
kontserni restruktureerimises.

Walferdange’i vallavalitsuse liikmena (2011–2015) ja hiljem vallavanemana (2016–2017) 
vastutasin lisaks valla rahaasjadele ka kommunaalteenuste korraldamise ja personalijuhtimise 
eest.
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2013. aastal valiti mind Luksemburgi Saadikutekoja liikmeks.

2016. aastal nimetati mind 1. jaanuaril 2017 jõustunud maksureformi raportööriks. 
Kõnealuse reformiga saavutati tasakaal ühelt poolt kodumajapidamistele ja ettevõtjatele 
kasulike maksusoodustuste ja teiselt poolt riigi rahanduse jätkusuutlikkuse vahel. 
Kodumajapidamiste ostujõu ja ettevõtjate konkurentsivõime suurendamine on aidanud 
kiirendada Luksemburgi majanduskasvu ja tööturu arengut. Füüsilistele ja juriidilistele 
isikutele kasulike soodustuste kõrval tõlgendasid need meetmed ka Luksemburgi valitsuse 
valmisolekut viia Luksemburgi maksuseadustik kõigis osades kooskõlla rahvusvaheliste 
normidega. Aastatel 2012–2013 läbi vaadatud rahapesuvastase töökonna normide ning 
neljanda rahapesuvastase direktiivi nõuete kohaselt arvati rahapesu muu hulgas 
maksukuritegude hulka. Selline maksuõiguse kohandamine oli ühtlasi vastavuses Euroopa 
Komisjoni koostatud soovitustega, mille eesmärk on tugevdada Euroopa Liidu reegleid 
rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas.

Pean oluliseks märkida, et sellise olulise raporti koostamine aitas kaasa minu isiklikule 
arengule. Õigusaktide ettevalmistamine, kutseorganisatsioonide arvamuste analüüsimine ning 
igapäevane suhtlemine kaaskodanikega aitas mul tegelikult saada lühikese ajaga ülevaate 
lahendamist vajavatest eri probleemidest, nõuetest ja vajadustest. Suhtusin sellesse 
ülesandesse kui tõelisse eelisõigusse, mis tugevdas minus veendumust, et poliitika, riigi 
rahandus ja Euroopa Liit tuleks kodanikele lähemale tuua.

Seda kogemust arvestades usaldasid rahandus- ja eelarvekomisjoni kolleegid mulle järgmisel 
aastal ülesande esitada raport riigi 2018. aasta tulude ja kulude eelarve kohta. Jälle oli kõige 
olulisem ülesanne arendada ambitsioonikat investeerimispoliitikat Luksemburgi elukvaliteedi 
hoidmiseks, ilma et sellega kaasneks oht rikkuda stabiilsus- ja kasvupakti kriteeriume. 
Eelarveeraldisi võidakse iseenesest sageli käsitleda abstraktsete numbritena, aga tegelikult 
teenivad need konkreetseid poliitikaeesmärke (taristu, liikuvus, haridus, kestlik areng). 
Seepärast kaasasin raporti koostamisse ka nooremate põlvkondade esindajad. Sellise suhtluse 
tulemusel said noored esmakordse aimuse valitsuse eelarvepoliitikast ning võimaluse rääkida 
probleemidest, mida nad peavad tulevikus lahendama, sest tulevik kuulub noortele.

3. Milliseid ametialaseid kogemusi on Teil oma päritoluriigist väljaspool asuvate 
rahvusvaheliste mitmekultuuriliste ja mitmekeelsete organisatsioonide või 
institutsioonidega?

Õppisin õigusteadust Aix-en-Provence’s (Prantsusmaa) ja Londonis ning alustasin 
juristikarjääri rahvusvahelises Linklatersi õigusbüroos, seejärel läksin tööle Luksemburgi 
õigusbüroosse. Luksemburg on mimekultuuriline ja mitmekeelne riik. Näiteks Walferdange’i 
vallas, mille volikogu liige ma olen olnud alates 2005. aastast (vallavalitsuse liige ja 
vallavanem aastatel 2011–2017), on 53 % elanikest välismaalased, kes on pärit 93 eri riigist. 
Olen seega olnud mitmekultuurilise kogukonna liige juba ligi 15 aastat.

Läbisin ka kaks juhtimisalase koolituse kursust rahvusvahelises kõrgemas majanduskoolis 
Insead, mis asub Prantsusmaal Fontainebleaus. Mõlemal kursusel osales nelikümmend 
õppurit maailma eri paikadest ja ma olen nendega siiani pidevalt ühenduses.

4. Kas olete eelnevate juhtimisülesannete täitmisel läbinud heakskiidumenetluse, juhul kui 
sellist menetlust kohaldati?

Võin kinnitada, et minu tegevusele on antud heakskiit kõigi mulle senini era- ja vabatahtlikus 



RR\1192654ET.docx 9/15 PE642.947v02-00

ET

sektoris usaldatud juhtimisülesannete täitmisel.

Minu poliitiliste volituste suhtes ei ole seda menetlust kohaldatud.

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

Demokraatlike valimiste tulemusel saadud piirkonna ja riigi tasandi poliitilisi mandaate 
arvesse võtmata on ainus ametikoht, kuhu valitsus mind on nimetanud, 5-aastane (2014-
2019) (tasustamata) töö avalik-õigusliku asutuse Oeuvre Nationale de Secours Grande- 
Duchesse Charlotte juhatuse liikmena.

6. Millised on kolm kõige olulisemat otsust, mille tegemisel olete oma ametitegevuse 
jooksul osalenud?

Nimetaksin mitut Luksemburgi valitsuse tehtud otsust, millega seotud eelnõud olid osa 
rahandus- ja eelarvekomisjoni tööst, enne kui nende üle Saadikutekojas hääletati.

Need otsused puudutasid 1) läbipaistvust, võitlust maksupettuse ja maksudest 
kõrvalehoidumise vastu, 2) maksustamist ning 3) riigi rahanduse head juhtimist.

– Maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise vastane võitlus. Parlamendiliikmena oli 
mul võimalus jälgida lähedalt Luksemburgi pingutusi järgida liidu nõudmisi ja viia oma 
maksulepingute võrgustik kooskõlla rahvusvaheliste (ELi ja OECD) normidega. 
Valitsus on sidusate eelnõudega tugevdanud maksukohustuste täitmise ja läbipaistvuse 
sätteid. Tooksin näiteks pangasaladuse kaotamise 2014. aastal ja direktiivi (EL) 
2016/2258 ülevõtmise Luksemburgi õigusesse. Direktiiv käsitleb maksualase teabe 
automaatset ja kohustuslikku vahetamist piiriüleste skeemide puhul, mille kohta tuleb 
täita deklaratsioon (DAC 5). Tooksin välja ka I maksustamise vältimise vastase 
direktiivi ülevõtmise, mille abil püütakse võidelda agressiivse maksuplaneerimise vastu.

– 2016. aasta maksureform. 2016. aastal esitasin rahandus- ja eelarvekomisjoni nimel 
raporti maksureformi kohta, mille eesmärk oli suurendada sihipäraselt leibkondade 
ostujõudu ning ettevõtjate konkurentsivõimet.

– Tulevikupakett. Saadikutekojas 2014. aasta detsembris heaks kiidetud range 
majandusprogrammi, nn tulevikupaketi (Zukunftspak) elluviimine peegeldas valitsuse 
soovi parandada riigi rahandust kestlikult, vähendada struktuurset puudujääki ja tagada 
seeläbi eri põlvkondade võrdsem kohtlemine. Kuigi nende kokkuhoiumeetmete 
elluviimine ei olnud sugugi populaarne, tuleb nüüd tõdeda, et olukord on paranenud ja 
sellised meetmed olid vajalikud ja põhjendatud.

Sõltumatus

7. Aluslepingus on sätestatud, et kontrollikoja liikmed peavad olema oma kohustuste 
täitmisel „täiesti sõltumatud“. Kuidas kavatsete seda tingimust oma tulevaste kohustuste 
täitmisel järgida?

Täidaksin kontrollikoja liikmena rangelt sõltumatuse kohustust vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingule (edaspidi „ELi toimimise leping“). Kohustun mitte töötama ametiaja 
jooksul ühelgi teisel ametikohal ning käituma ausameelselt ja diskreetselt teatavate uute 
ametikohtade vastuvõtmisel pärast ametiaja lõppemist.
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Kui mind nimetatakse kontrollikoja liikmeks, hoidun igasugusest muust nii tasustatavast kui 
ka tasustamata kutsetegevusest.

Lahkuksin siis ka Luksemburgi advokatuurist ja lõpetaksin töö advokaadina.

Loobuksin ka kõigist juhtimisvolitustest.

Olen valmis loobuma igasugusest vabatahtlikust juhtimistegevusest, kui kontrollikoja 
eetikakomitee leiab, et üks või teine tegevus on vastuolus minu volitustega kontrollikojas.

Kui mind nimetatakse kontrollikoja liikmeks, täidan oma ülesandeid ELi toimimise lepingu 
artikli 286 kohaselt ausalt, erapooletult, läbipaistvalt ja sõltumatult ja järgin rangelt 
kontrollikoja liikmete käitumisjuhendit. Ma ei võtaks ka vastu mingeid väljastpoolt tulevaid 
juhiseid ning hoiduksin kõigest, mis on kokkusobimatu minu tulevaste tööülesannetega.

8. Kas Teil või Teie lähisugulastel (vanematel, vendadel või õdedel, seaduslikul elukaaslasel 
või lastel) on äri- või finantshuvisid või muid kohustusi, mis võivad Teie tulevase tööga 
vastuollu sattuda?

Minul isiklikult ei ole ühegi äriühingu ega valdusettevõtte osalust.

Minu isa on Luksemburgi äriühingu Cebi International S.A. (autotööstus) ainuosanik. Ma ei 
osale ühegi ettevõtte igapäevases juhtimises.

Minu abikaasa on ainuosanik Luksemburgi õiguse alusel asutatud osaühingus, mis on 
spetsialiseerunud majandusnõustamisele. Ta tegutseb klientide kindlustusmaaklerina ning 
sõltumatu ettevõttehaldurina.

Mul ei ole huvide konflikti ja kui see peaks edaspidi tekkima, jään otsuse tegemisest kõrvale.

9. Kas olete valmis avaldama kontrollikoja presidendile kõik oma majanduslikud huvid ja 
muud kohustused ning need avalikustama?

Avaldan kontrollikoja presidendile kõhklemata kõik oma majanduslikud huvid ja muud 
kohustused ning avalikustan need.

Minu huvide deklaratsioon on juba avaldatud Luksemburgi Saadikutekoja veebisaidil 
vastavalt Saadikutekoja kodukorrale ja selle liikmete majanduslikke huve ja huvide konflikti 
käsitlevale käitumisjuhendile.

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

Ma ei ole seotud ühegi kohtumenetlusega.

11. Kas täidate poliitikas aktiivset või täidesaatvat rolli? Kui jah, siis millisel tasemel? Kas 
olete viimase 18 kuu jooksul olnud seotud mis tahes poliitilise ametikohaga? Kui jah, 
andke palun selle kohta lähemat teavet.

Olen praegu Saadikutekoja liige ja Walferdange’i vallavolikogu liige.

Saadikutekojas olen regionaalkomisjoni liige. Olen oma erakonna juhtkomitee liige. Olen ka 
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oma erakonna kohaliku allorganisatsiooni komitee liige.

12. Kas astute kontrollikoja liikmeks nimetamise korral tagasi kõikidelt valitavatelt 
ametikohtadelt ja loobute igasugusest aktiivsest tegevusest vastutaval ametikohal 
erakonnas?

Kinnitan, et kui mind valitakse kontrollikoja liikmeks, astun tagasi eespool nimetatud 
ametikohtadelt, s.t vallavolikogu liikme ja parlamendiliikme ametikohtadelt.

Lahkun ka erakonna kohaliku allorganisatsiooni komitee liikme kohalt.

13. Kuidas toimiksite tõsise eeskirjade rikkumise või koguni pettuse ja/või 
korruptsioonijuhtumi korral, millesse on segatud isikud Teie päritoluliikmesriigist?

Kuna kontrollikojal ei ole uurimisvolitusi, kohustun teavitama Euroopa Pettustevastast 
Ametit (OLAF) kõigist pettuse- ja korruptsioonijuhtumitest, et OLAF saaks alustada 
uurimist. 

On ilmselge, et kohaldaksin samu reegleid olenemata sellest, millise isiku või liikmesriigiga 
on tegemist.

Kohustuste täitmine
14. Millised peaksid olema usaldusväärse finantsjuhtimise kultuuri põhijooned kõikides 

avaliku sektori asutuses? Kuidas saaks Euroopa Kontrollikoda selle tõhustamisele kaasa 
aidata?

Avaliku sektori ressursside haldamisel tuleb igal juhul järgida seaduslikkuse põhimõtet. 
Õigusnormide järgimine ei taga aga iseenesest varade tõhusat haldamist. Seetõttu on 
usaldusväärne finantsjuhtimine kõikjal avalikus teenistuses äärmiselt oluline ja see on eeldus, 
et oleks võimalik tagada kodanikele kvaliteetsete avalike teenuste osutamine.

Usaldusväärne finantsjuhtimine eeldab kogu avalikult teenistuselt pühendumist kõigil 
tasanditel, et kasutada avaliku sektori eelarvet hästi, usaldusväärselt ja vastutustundlikult, 
rõhutades tõhusust, tulemuslikkust ja säästlikkust.

Kõigil tasanditel toimivad usaldusväärse finantsjuhtimise peamised näitajad on minu 
hinnangul järgmised:

– selged ja laialdaselt tutvustatud organisatsiooni väärtused ning usaldusväärse 
finantsjuhtimise strateegilised eesmärgid;

– juhtimisstruktuur, mille abil on võimalik täita avaliku teenistuse eesmärke;

– eelnevalt sisse seatud tulemusjuhtimise raamistik: (kõigis eelarvest rahastatavates 
tegevusvaldkondades) püstitatakse konkreetsed, selged ja saavutatavad eesmärgid, mille 
täitmist jälgitakse ja hinnatakse pidevalt eelnevalt kindlaks määratud näitajate alusel 
(määratakse kindlaks tulemusnäitajad);

– tulemuslik sisekontrollisüsteem;

– operatiivne infohaldussüsteem;
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– kogu avaliku teenistuse finantstegevuse (riikliku ja kohaliku) avalikkus ja läbipaistvus 
ning

– selge vastutus.

Kontrollikoda võib sellise finantsjuhtimise kultuuri kujundamisele kaasa aidata, järgides 
auditite tegemisel eespool nimetatud kriteeriume, mille abil saab teha kindlaks ohud ja 
puudused ning esitada soovitused.

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 Parlamendi ja kontrollikoja vaheline hea koostöö on Euroopa Liidu eelarve täitmise 
üle mõjusa järelevalve tagamiseks väga vajalik. Ühtlasi võimaldab aastaid tagasi alanud tihe 
koostöö, mille kohaselt Euroopa Parlament osaleb väga varases etapis töökavade 
väljatöötamises, kontrollikojal välja töötada Euroopa Parlamendi liikmete vajadustele 
vastavaid asjakohaseid tooteid. Kontrollikoja aruannete põhjal võetavad Euroopa Parlamendi 
nõuetekohased järelmeetmed suurendavad nende aruannete mõju.

Juhul kui mind nimetatakse kontrollikoja liikmeks, olen ma Euroopa Parlamendi ja eelkõige 
eelarvekontrollikomisjoni käsutuses, et arutada kahepoolsete arutelude raames kõiki Euroopa 
Parlamendi või teie komisjoni liikmetele huvi pakkuvaid teemasid ning olen valmis andma 
vajaduse korral eksperthinnanguid.

16. Millist lisaväärtust tulemusaudit Teie arvates annab ja kuidas tuleks selle tulemused 
juhtimisse kaasata?

Vastavus-, finants- ja tulemusauditid on üksteist täiendavad. Vastavusauditiga hinnatakse, 
kas meetmed ja programmid on ellu viidud vastavalt õigusnormidele, ning tulemusaudit 
keskendub selle hindamisele, kas meetmed ja programmid on ellu viidud optimaalselt 
vastavalt tulemuslikkuse, tõhususe ja säästlikkuse põhimõtetele.

Reeglite järgimine ei taga iseenesest rahaliste vahendite kasutamist püstitatud eesmärkide 
kohaselt ja Euroopa kodanike hüvanguks, eriti kui arvestada tulemustele suunatust, millest on 
saamas Euroopa Liidu eelarve järjest olulisem aspekt. Seega antakse tulemusauditiga 
sõltumatu hinnang, et näha, kuidas auditiobjekti (meedet, programmi või üksust) hallatakse, 
milline on temast saadav lisaväärtus liidule ja seeläbi ka liidu kodanikele ning kas auditi 
objekt on saavutanud püstitatud eesmärgid (tulemuslikkus) tõhusalt ja säästlikult, kasutades 
maksimaalse mõju saavutamiseks minimaalselt vahendeid.

Minu hinnangul tulemusaudit

– suurendab sõltumatu hinnangu kaudu rahaliste vahendite haldajate vastutust (suurem 
läbipaistvus eraldatud vahendite kasutamisel);

– mõjutab suurel määral Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsustusprotsessi eelarve 
täitmisele heakskiidu andmisel ja määruste läbivaatamisel;

– parandab edaspidist tulemuslikkust, kuna võimaldab selgitada välja valdkonnad, kus 
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võiks tulemuslikkust, tõhusust ja säästlikkust parandada, ja esitada soovitused võimalike 
paranduste tegemiseks.

Viimasena nimetatud aspekt on eriti tähtis, kuna tulemusauditiga mitte ainult ei selgitata 
välja nõrgad kohad, vaid selle eesmärk on ka anda rahaliste vahendite haldajatele soovitusi, 
et vähendada vigu, lahendada probleeme, parandada juhtimist ja asetada rõhk headele 
tavadele.

Vahendite haldajad vastutavad välja selgitatud puuduste kõrvaldamise ja antud soovituste 
järgimise eest. Tagamaks seda, et vahendite haldajad mõistaksid soovitusi hästi ja nõustuksid 
nendega võimalikult ulatuslikult, mis tagab nende soovituste asjakohase täimise, on väga 
oluline pidada auditi käigus läbivalt arutelusid eri osalejatega.

– Asjaolude väljaselgitamise ja ärakuulamise menetlused aitavad arutada auditileide ja 
soovitusi auditeeritavate üksustega;

– järelduste ja soovituste esitamine Euroopa Parlamendile suurendab nende mõju;

– audiitor teeb soovituste täitmise järelkontrolli, millega hinnatakse, kui suurel määral on 
vahendite haldaja soovitusi ellu viinud.

17. Kuidas saaks parandada kontrollikoja, liikmesriikide auditeerimisasutuste ja Euroopa 
Parlamendi (eelarvekontrollikomisjoni) koostööd ELi eelarve auditeerimisel?

Liikmesriikide auditeerimisasutused on Euroopa Kontrollikoja partnerid. Seetõttu on 
nendevaheline koostöö kasulik kõigile. Liikmesriikide auditeerimisasutused tunnevad hästi 
oma liikmesriikide menetlusi, nende puudusi ja puuduste parandamise võimalusi ning 
vahendeid selle saavutamiseks. Euroopa Liidus, kus 80 % eelarvest täidetakse koostöös 
liikmesriikidega, tuleks neid põhjalikke teadmisi, mida täiendavad riikide 
auditeerimisasutuste oskusteadmised, kasutada kõigi liidu huvirühmade hüvanguks. Ka ELi 
toimimise lepingu artikli 287 lõikes 3 toonitakse selle koostöö tähtsust ja sätestatakse, et 
juhul kui auditeerimine toimub liikmesriikides, siis „kontrollikoda ja liikmesriikide 
auditeerimisasutused teevad usalduslikult koostööd, säilitades samal ajal oma sõltumatuse“. 
Sellega toonitatakse kontrollikoja ja liikmesriikide auditeerimisasutuste vahelise tiheda 
koostööga seonduvat probleemi, nimelt kõigi poolte sõltumatust, mis on auditeerimisasutuse 
tegevuse oluline aspekt.

Mõned punktid heade töösuhete loomiseks kontrollikoja ja liikmesriikide 
auditeerimisasutuste vahel on juba ellu viidud.

– Liikmesriikide auditeerimisasutuste ja kontrollikoja juhid kohtuvad igal aastal 
kontaktkomitees, et arutada ühise huvi valdkondi. Ka auditeerimisasutuste 
kontaktametnikud kohtuvad korrapäraselt, et valmistada ette asutuste juhtide ja 
kontaktkomitee koosolekuid ja luua töörühmi konkreetsete teemade arutamiseks.

– Ka kutsutakse liikmesriikide auditeerimisasutuste esindajad mulle teadaolevalt ELi 
toimimise lepingu artikli 287 alusel nende Euroopa Kontrollikoja auditite juurde, mis 
toimuvad nende liikmesriigis.

Sooviksin esitada neli ettepanekut suhete parandamiseks kontrollikoja ja riikide 
auditeerimisasutuste vahel:
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– korrapäraselt kohtuvate töörühmade loomine parimate tavade vahetamiseks eri 
tasanditel aitaks parandada kasutatavaid menetlusi ja kohaldatavaid auditimeetodeid 
ning töötada välja ühised head tavad eesmärgiga luua parem toode, millest võidaksid 
kõik huvirühmad;

– parem teabevahetus auditite kavandamise kohta võimaldaks tööd paremini 
koordineerida;

– lõplike audititulemuste jagamine ühisel jagatud uurimisplatvormil, et auditi tegemisel 
oleks võimalik võtta arvesse ka teiste tööd, ning

– ühiste koolituste korraldamise võimaluste väljaselgitamine.

Juhul kui mind nimetatakse kontrollikoja liikmeks, siis toetan kõiki meetmeid koostöö ja 
konstruktiivse dialoogi parandamiseks Euroopa Parlamendi, auditeerimisasutuste ja Euroopa 
Kontrollikoja vahel, et tugevdada liidu eelarve täitmise järelevalvet.

18. Kuidas arendaksite edasi Euroopa Kontrollikoja aruandlust, et anda Euroopa Parlamendile 
kogu vajalik teave liikmesriikide poolt Euroopa Komisjonile esitatud andmete täpsuse 
kohta?

Arvestades järjest suuremat huvi tulemuslikkuse vastu ja liidu eelarve tulemustele suunatust, 
on usaldusväärsete, õigete ja täielike andmete kättesaadavaks tegemine väga oluline Euroopa 
Parlamendi ja järelikult ka Euroopa Kontrollikoja jaoks, et hinnata neid aspekte tulemuslikult 
ja teha põhjendatud otsuseid.

Kontrollikoda peaks juhtima rohkem tähelepanu oma auditite käigus välja selgitatud andmete 
kvaliteediga seotud probleemidele ja esitama soovitusi tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks.

Ka peaks kontrollikoda tegema andmete kvaliteediga seoses eri poliitikavaldkondades 
teatavaid teemasid puudutavaid ad hoc auditeid, et selgitada välja rohkem puudusi.

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

kontrollikoja liikmeks?

Euroopa Parlamendi ja eelarvekontrollikomisjoni usaldus kontrollikoja liikmete vastu on 
selle institutsiooni tõrgeteta toimimiseks ülimalt oluline.

Juhul kui Euroopa Parlament ei toeta minu ametisse nimetamist, paluksin Luksemburgi 
valitsusel enda nimetamise uuesti läbi vaadata.
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