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ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ettepaneku kohta nimetada Leonard Orban kontrollikoja liikmeks
(C7-0153/2012 – 2012/0805(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 286 lõiget 2, mille alusel nõukogu 
konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0153/2012),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 108,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A7-0296/2012),

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 26. september 2012. aasta koosolekul 
ära nõukogu esitatud kontrollikoja liikme kandidaadi;

1. ei toeta nõukogu ettepanekut nimetada Leonard Orban 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: LEONARD ORBANI ELULOOKIRJELDUS

Sünniaeg ja -koht: 28. juuni 1961, Braşov (Rumeenia)
Perekonnaseis: abielus; üks laps

Olulisemad töökohad

September 
2011 – 

Euroopa asjade minister
Peamised tööülesanded:
ELi küsimuste koordineerimine
Struktuurivahendite koordineerimine ja haldamine
Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi ja Norra finantsmehhanismi 
juhtimine 

Märts 2010 – 
september 2011

Presidendi nõunik ELi küsimustes 

Jaanuar 2007 – 
veebruar 2009 

Keelelise mitmekesisuse eest vastutav Euroopa Komisjoni liige 

Detsember 
2004 – 
detsember 2006 

Riigisekretär – Euroopa Integratsiooni Ministeerium
Peamised tööülesanded:
Rumeenia ELiga ühinemiseks ettevalmistamise koordineerimine
Alates 2006. aasta juunist Euroopa Majanduspiirkonnaga ühinemiste üle 
peetud läbirääkimistel Rumeenia delegatsiooni juht
Alates 2005. aasta aprillist Rumeenia seisukohtade koordineerimine aktiivse 
vaatlejana Euroopa Ülemkogul 

Detsember 
2004 – aprill 
2005 

Euroopa Liiduga ühinemise pealäbirääkija 
Peamised tööülesanded: 
Rumeenia ELiga ühinemiseks ettevalmistamise koordineerimine
Rumeenia ELiga ühinemise lepingu koostamise koordineerimine 

Mai 2001 – 
detsember 2004 

Euroopa Liiduga ühinemise asepealäbirääkija 
Peamised tööülesanded: 
Rumeenia ühinemisläbirääkimistel kõigi acquis’ peatükkide tehniline 
koordineerimine

1993–2001 Parlamendi nõustaja Euroopa ja rahvusvahelistes küsimustes – 
Rumeenia Parlamendi Saadikutekoda 
Peamised tööülesanded: 
Suhete korraldamine Euroopa Parlamendiga 
Rumeenia parlamendi Euroopaga ühinemise komisjonile tehnilise 
oskusteabe andmine ELi küsimustes 
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Aastast 1995 Euroopa Liiduga sõlmitud assotsieerimislepingu jõustumise 
järel tehniline sekretär Euroopa Liidu ja Rumeenia parlamentaarses 
ühiskomitees ja Rumeenia Parlamendi delegatsioonis Euroopa Parlamendi ja 
COSACi juures 
Musta mere majanduskoostöö parlamentaarse assambleega suhtlemise 
korraldamine 

1986–1993 Insener – Bukaresti Masinaehitustehnoloogia Teadusinstituut, 
Bukaresti Tööstusehituse Eriettevõte, traktoritehas Miercurea Ciuc 

Õpingud 

1987–1992 Majandusteaduste bakalaureus, Majandusteaduste Akadeemia 
juhtimisteaduskond, Bukarest 

1981–1986 Inseneriteaduste bakalaureus, Braşovi Ülikooli masinaehituse teaduskond

Muu 

 Euroopa Liiduga peetavate läbirääkimiste pealäbirääkijana kirjutas 25. aprillil 2005. 
aastal Luxembourgis alla lepingule Rumeenia ühinemise kohta Euroopa Liiduga

 ELi riikide kultuuriinstituutide võrgustiku (EUNIC) keelelise mitmekesisuse ausaadik

 Euroopa Instituudi aupresident Rumeenias kuni 2011. aasta septembrini

 Rumeenia ELiga ühinemisega seotud eri valitsuskomisjonide endine liige (Euroopaga 
integreerumise komisjon, riigiabi komisjon, ELi vahendite haldamise komisjon, 
Rumeenia terasesektori ümberkorraldamise komisjon) 

 Rumeenia Sotsiaal- ja Majandusnõukogu liige (2005–2006) 

 Aastast 2001 avaldanud arvukalt artikleid ja analüüse Euroopa asjade ja 
mitmekeelsuse kohta Rumeenia ja välisajalehtedes ning -ajakirjades

 Autasud: aastal 2002 Rumeenia Tähe (Steaua României) ordeni rüütlirist panuse eest 
Rumeenia Euroopa-Atlandi integratsiooni

 Keeleoskus: rumeenia (emakeel), inglise, prantsuse (töökeeled)
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2. LISA: LEONARD ORBANI VASTUSED KÜSIMUSTIKULE

Ametialased kogemused

1. Palun tutvustage oma ametialaste kogemuste olulisemaid aspekte riigirahanduse, 
juhtimise või juhtimisauditi alal.

Minu tööalane tegevus on olnud lahutamatult seotud Euroopa asjadega juba üle 19 aasta, neist 
10 aastat olen täitnud olulisi ülesandeid riigirahanduse, juhtimise ja juhtimisauditi alal.

Olin 2001. aastast asepealäbirääkija ja seejärel 2004. aastast pealäbirääkija Euroopa Liiduga 
ühinemist ettevalmistavatel läbirääkimistel ning koordineerisin riigisisest ettevalmistust 
kõikide arutatavate peatükkide, sealhulgas finantskontrolli käsitleva 28. peatüki osas. Selles 
peatükis arutatavad küsimused olid seotud Rumeenia õigusaktide kohandamisega ELi 
finantskontrolli normidega ja Rumeenia institutsioonide nõuetekohase kohandamisega 
kõnesoleva uue õigusraamistikuga järgmistes valdkondades: sisefinantskontroll, välisaudit, 
ühenduse rahastamise kontrollimine ja ELi finantshuvide kaitsmine. Selle läbirääkimispeatüki 
rakendamisel oli suur mõju Rumeenia finantsjuhtimise ja maksujärelevalve kaasajastamisele. 
Ühinemisläbirääkimiste käigus sisefinantskontrolli valdkonnas tehtud töö peamise tulemusena 
koostati rahandusministeeriumis avaliku sektori sisefinantskontrolli väljatöötamise strateegia 
ning edendati siseauditit käsitlevate õigusaktide koostamist ja vastuvõtmist. Selle tulemusel 
loodi sellised institutsioonid nagu avaliku sektori siseauditi ühtlustamise üksus 
rahandusministeeriumis, avaliku sektori siseauditi komitee ja avaliku sektori siseauditi 
üksused avaliku sektori asutustes. Välisauditi osas aitasin kaasa Rumeenia riigikontrolli 
seaduse muutmisele, mis võimaldas oluliselt muuta selle asutuse töökorda, ning riigikontrolli 
finantsauditi käsiraamatu ja tulemusauditi juhendi koostamisele. Samuti aitasin luua 
Rumeenia Riigikontrolli juurde auditeerimisasutuse, mis vastutab Rumeeniale ühenduse pool 
eraldatud vahendite välisauditi eest, ning OLAFi kontaktasutust Rumeenias (praegu 
pettusevastase võitluse amet). 

Aastast 2007 vastutasin Euroopa keelelise mitmekesisuse volinikuna minu vastutusalas 
olevate osakondade koordineerimise eest ning volinike kolleegiumi liikmena osalesin 
otsustusprotsessis. Minu vastutusalas olevate osakondade koordineerimisel (peamiselt 
kirjaliku tõlke peadirektoraat, suulise tõlke peadirektoraat ja ametlike väljaannete 
peadirektoraat, kus kokku töötas ligikaudu 3500 inimest) tagasin nende konkreetsete 
ülesannete täitmiseks eraldatud eelarvevahendite tõhusa haldamise finantsjuhtimise sise- ja 
välisauditi seisukohast. Kontrollisin peadirektoraatide iga-aastaste kinnitavate avalduste 
väljastamist selle kohta, et osakondade käsutuses olevaid vahendeid kasutati selleks 
ettenähtud eesmärkidel, samuti jälgisin iga-aastaste tegevusaruannete koostamist. Komisjoni 
liikmena töötamise kolme aasta jooksul osalesin ühtlasi eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
menetluse korraldamises, mis on eelarve täitmise väliskontrolli protsessi poliitiline külg, mille 
kaudu antakse heakskiit komisjoni tegevusele eelarve täitmisel.

Alates 2011. aasta septembrist olen Euroopa asjade ministrina koordineerinud Rumeeniale 
struktuurifondidest ja Ühtekuuluvusfondist eraldatud vahendite kasutamist. Kontrollin samuti 
Rumeenia Riigikontrolli ja Euroopa Komisjoni läbiviidud auditkäikudel tehtud soovituste 
täitmist, järgides täpselt struktuurifondide vahendite haldamist ja Euroopa Liidu finantshuvide 
kaitsmist käsitlevaid ELi õigusakte. Sel eesmärgil teen rahandusministeeriumi ja 
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riigikontrolliga tööd selle nimel, et võtta vastu siseriiklikud õigusaktid ELi ja/või riigi 
eraldatud asjaomaste vahendite saamisel ja kasutamisel rikkumiste ärahoidmise, sellest 
teavitamise ja selle eest karistamise kohta ning kehtestada sisemehhanismid ja -struktuurid 
rikkumiste kindlakstegemiseks ja võlgade sissenõudmiseks eesmärgiga tagada, et ei 
avaldataks mõju ühenduse eelarvele ja järgitakse usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtteid. 
Koordineerin riigisisest tegevust eesmärgiga tagada ELi vahendite haldamise ja kontrollimise 
süsteemide nõuetekohane toimimine. Annan korrapäraselt aru Rumeenia valitsusele ja teen 
ettepanekuid puudujääkide kõrvaldamiseks, millest finantskontrolliasutused on teada andnud.

Samuti koordineerin tehnilise abi rakenduskava haldavate asutuste tegevust, et tagada 
nimetatud programmi raames vastuvõetud ja koostatud projektide täpne finantsjuhtimine. 
Peamine programmist toetust saav asutus on struktuurivahendite koordineerimise asutus, mis 
on Euroopa asjade ministeeriumi osa. Seega kontrollin kogu protsessi alates nimetatud 
rakendusprogrammi rahastamisnõuete kindlakstegemisest ja riigihankemenetlusest kuni 
lepingute sõlmimise ja projektide elluviimiseni. 

Eelnevat arvesse võttes arvan ma, et tööalane tegevus on mulle andnud laialdased ja 
põhjalikud teadmised finantskontrolli ja Euroopa avaliku sektori vahendite haldamise vallas.

2. Millised on kolm kõige olulisemat otsust, mille tegemisel olete erialase karjääri 
jooksul osalenud?

Peaaegu 20 aasta jooksul olen vahetult osalenud Rumeenia Euroopaga integreerumise 
protsessis ja olen aktiivselt kaasa aidanud paljude eriti oluliste otsuste vastuvõtmisel 
Rumeenia ühinemisel ELiga. Võin öelda, et olen andnud olulise panuse sellesse, et Rumeenia 
saaks ELi liikmeks, ning teinud otsuseid ühinemisläbirääkimiste käigus ja pärast nende 
lõppemist. 

Minust sai 1. jaanuaril 2007 esimene rumeenlasest volinik. Sellel ametikohal toetasin ma 
komisjoni teatise „Mitmekeelsus: Euroopa rikkus ja ühine kohustus” väljatöötamist ja 
vastuvõtmist. Teatises, milles rõhutati mitmekeelsuse osa sotsiaalses ühtekuuluvuses, 
institutsionaalses dialoogis ja Euroopa integratsioonis, toodi esile elukestva õppe tähtsus, 
mitmekeelsuse kui konkurentsivõime, liikuvuse ja tööhõive teguri edendamise olulisus ning 
toetati kultuurilist mitmekesisust. Samuti tuuakse selles välja, kui oluline on edendada 
Euroopa keelte levikut kogu maailmas. Arvan, et komisjoni teatise, parlamendi resolutsiooni 
ja nõukogu järelduste vastuvõtmine sel teemal oli oluline saavutus ning kinnitas ametlikult 
ELi institutsioonide ja liikmesriikide kohustust edendada keelelist mitmekesisust kui ELi 
ühtsuse saavutamise vahendit. 

Kolmas oluline saavutus on seotud Euroopa asjade ministriks olemisega, milles mul on kaks 
peamist kohustust: koordineerida ja juhtida struktuurifondide vahendeid ning teisalt 
korraldada Euroopa asjadega seonduvat valdkonda.

Kui võtsin üle struktuurifondide vahendite koordineerimise, oli Rumeenia suutlikkus abi vastu 
võtta äärmiselt madal ning olukorra parandamiseks tuli võtta palju meetmeid, mis avaldasid 
suurt mõju paljudele valdkondadele. Sellega seoses olen täitnud otsustavat rolli otsuste 
vastuvõtmisel selleks, et parandada õiguslikku ja korralduslikku raamistikku, ning kiirendada 
ja soodustada struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi vahendite vastuvõtmist. Üks peamisi 
aspekte oli järelvalveametite soovituste rakendamine ning ühtekuuluvuspoliitika raames 
rahastatavate rakenduskavade elluviimise oluliseks pidamine. Need otsused ja meetmed olid 
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suunatud järgmistele valdkondadele: struktuurifondide vahendite vabastamine ning 
tagasimaksutaotluste kontrollimise korra lihtsustamine, huvide konflikti kontrollimise 
suunatud kord ja spetsialistide meeskondade loomine, et toetada oluliste 
infrastruktuuriprojektide elluviimist. Lisaks sellele koordineerisin riigihankemenetluste 
õigusraamistikku ja nende läbiviimise korda, mille mõju oli kaugelt suurem kui ühenduse 
rahastamise vastuvõtmise suutlikkuse suurendamine.

Käesoleva programmitöö perioodiga seonduvate küsimuste lahendamisega seotud meetmetele 
lisandusid ELi uueks eelarveperioodiks 2014–2020 riigisiseste ettevalmistuste tegemine. 
Sellega seoses tegin Rumeenia valitsusele ettepaneku võtta vastu meetmed ja õigusaktid, 
millega valmistatakse ette ELi rahastamise vastuvõtmine ja kasutamine aastatel 2014–2020.

Sõltumatus

3. Aluslepingus sätestatakse, et kontrollikoja liikmed on oma kohustuste täitmisel „täiesti 
sõltumatud”. Kuidas kavatsete seda tingimust tulevaste kohustuste täitmisel järgida? 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 285 on sätestatud nõue, et Euroopa Kontrollikoja 
liikmed on „täiesti sõltumatud”, ning see on aluspõhimõte nende kohustuste täitmisel. Olen 
täiesti veendunud, et ilma täieliku sõltumatuseta ja igasuguse välise mõjuta ei suuda 
kontrollikoja liige täita erapooletult ja tõhusalt talle antud ülesandeid. 

Kui mind nimetatakse kontrollikoja liikmeks, täidan ma kontrollikoja liikmete 
käitumisjuhendit ja aluslepingus sätestatud sõltumatuse nõuet ning ei oota juhiseid ühegi riigi 
valitsuselt, üheltki ELi institutsioonilt, erakonnalt ega huvirühmalt. Samuti järgin ma täpselt 
kontrollikoja ametialaseid eeskirju (sõltumatus, objektiivsus, erapooletus, professionaalsus), 
kontrollikoja kõigi töötajate, eeskätt kontrollikoja liikmete suhtes kehtivaid eetikasuuniseid, 
kontrollikoja töökorda ning asjaomaseid auditeerimisstandardeid ja -korda. Teavitan 
kontrollikoda kõigist olukordadest, mis ei ole ühitatavad kohustuste täitmisega, ning ei ole 
seotud tegevusega, mis ei vasta kontrollikoja liikme sõltumatuse säilitamise põhimõttele. 

Selgituseks lisan, et kogu ametialase tegevuse jooksul olen juhindunud sõltumatuse 
põhimõttest. Ma ei ole ühegi erakonna ega poliitilise organisatsiooni liige. Olen sõltumatu, 
mis on vajalik kontrollikoja liikme kohustuste täitmiseks, ning huvirühmadel ei ole võimalik 
mulle survet avaldada ega mind mõjutada. 

Nagu kontrollikojale teada, nõudis Euroopa Komisjoni liikme ametikoht, mida täitsin üle 
kolme aasta, mitte ainult suuri ametialaseid oskusi, vaid ka väärikust ja sõltumatust. Hiljem 
Euroopa asjade ministrina olen järginud sama korrektsuse ja sõltumatuse põhimõtet. 

4. Kas olete eelnevate juhtimisülesannete täitmisel läbinud eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise menetluse, juhul kui sellist menetlust kohaldati?

Minu eelnevalt täidetud ülesannete suhtes ei ole kohaldatud ametlikku heakskiidu andmise 
menetlust.

5. Kas Teil on äri- või finantshuvisid või muid kohustusi, mis võivad sattuda vastuollu 
Teie tulevase tööga? Kas olete valmis avaldama kontrollikoja presidendile kõik oma 
majanduslikud huvid ja muud kohustused ning need avalikustama? Kui olete praegu 
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seotud mõne kohtumenetlusega, andke palun selle kohta lähemat teavet. 

Mul ei ole äri- ega finantshuvisid ega muid kohustusi, mis võiksid sattuda vastuollu minu 
tulevase tööga. 

Kõigil senistel ametikohtadel olen täielikult järginud läbipaistvuse põhimõtet ning esitanud 
majanduslike huvide, sissetuleku ja huvide konflikti puudumise deklaratsioonid. Viimane 
deklaratsioon, mille esitasin Euroopa asjade ministrina, on kättesaadav Rumeenia 
Välisministeeriumi veebisaidil (http://www.maeur.ro/articol/leonard-orban). Kui mind 
nimetatakse kontrollikoja liikmeks, jätkan tegevust samal läbipaistval viisil ning täidan kõiki 
huvide konflikti ja ühitamatust käsitlevaid ELi asutamislepingu sätteid.

Peale selle kinnitan ma, et ei ole seotud ühegi käimasoleva kohtuasjaga.

6. Kas olete valmis astuma pärast kontrollikoja liikmeks nimetamist tagasi kõikidelt 
valitavatelt ametikohtadelt ja loobuma igasugusest aktiivsest tegevusest vastutaval 
ametikohal erakonnas?

Nagu eespool mainitud, ei ole ma ühegi erakonna liige. Seepärast ei ole täida ma ühtegi 
ametikohta, mis oleks ühitamatu minu võimaliku nimetamisega Euroopa Kontrollikoja 
liikmeks. 

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

Sellisel juhul teavitaksin ma kontrollikoja presidenti ja astuksin vajalikke samme küsimuse 
edastamiseks OLAFile, mis on ainus asutus, kellel on õigus uurida selliseid juhtumeid.

Pean äärmiselt oluliseks, et kontrollikoda aitaks kaasa läbipaistvuse ja vastutuse 
suurendamisele ELis. Kontrollikoda saab aidata kaasa ELi finantsjuhtimise usaldusväärsuse 
suurendamisele, tehes tihedat koostööd OLAFiga pettuse ja rikkumiste ärahoidmisel.

Tahaksin rõhutada, et olen alati toetanud kõigi ELi kodanike võrdsel ja läbipaistval viisil 
kohtlemist ning seaduste täpset kohaldamist nii riigi kui ka ühenduse tasandil. Seega olen 
toetanud nii Rumeenia kui ka teiste ELi liikmesriikide kodanike huvide kaitset. Teen seda ka 
edaspidi kõigil ametikohtadel, mida mul palutakse täita.

Tõsiste eeskirjade rikkumiste või pettuse ja/või korruptsioonijuhtumi korral lähtun 
kontrollikoja töökorrast, mis tagab sõltumata asjaomase isiku rahvusest või päritolust kõikidel 
juhtudel õiglase ja nõuetekohase kohtlemise. Teen seda, sest kontrollikoja liikmed peavad 
olema täiesti erapooletud. Erapooletus koos sõltumatuse nõudega tingib seda, et eeskirjade 
rikkumistega tuleb tegelda ühtemoodi, sõltumata sellest, kus need toime pannakse või mis 
rahvusest on selle toime pannud isik või isikud. 

Kohustuste täitmine

http://www.maeur.ro/articol/leonard-orban
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8. Millised peaksid olema usaldusväärse finantsjuhtimise kultuuri põhijooned kõikides 
avaliku sektori asutustes?

Kõigi avaliku või erasektori organisatsioonide kultuur määratakse kindlaks juhtimistasandil. 
Usaldusväärne finantsjuhtimine peaks olema iga avaliku sektori asutuse põhieesmärk nii riigi 
kui ka Euroopa tasandil. Avaliku sektori organisatsioonis tähendab usaldusväärne juhtimine 
seda, et tööd tehakse kooskõlas seadustega ning selges teadmises, et eraldatud avaliku sektori 
vahendite tõhusa kasutamise eest tuleb vastutada.

Usaldusväärne finantsjuhtimine põhineb kokkuhoiu, tõhususe ja tulemuslikkuse põhimõttel. 
Eelarveeraldiste kokkuhoidlik (vähendab ressursikulu), tõhus (vahendid ja soovitud tulemused 
on heas kooskõlas) ja tulemuslik (tulemused saavutatakse) kasutamine on Euroopa ühenduste 
üldeelarve suhtes kohaldatava finantsmääruse aluspõhimõte. Neid põhimõtteid on võimalik 
kõige paremini täita, kui siseauditi süsteem toimib õigesti, nii et see annab piisavat kindlust 
kinnitada, et tegevuse tõhususe ja tulemuslikkuse eesmärke täidetakse, aruandlussüsteem on 
usaldusväärne ja tegevus on kooskõlas õigusraamistikuga. 

Eesmärkide seadmine ja nende järgimine on kogu protsessi oluline osa. Järelevalve puhul on 
igasuguse tegevuse hindamisel oluline kasutada sobivaid tulemusnäitajaid, et liikuda 
ressursipõhiselt tulemusepõhisele juhtimisele. Sise- ja välisauditi aruanded on juhtimise 
seisukohalt olulise tähtsusega hindamisvahendid (tagasiside) ning need on üldise sisekontrolli 
raamistiku osa. Siseauditi tulemustel ja soovitustel tegevuse parandamiseks on oluline osa 
organisatsiooni kultuuri kujundamisel, mille eesmärk on avaliku sektori vahendite kasutamise 
usaldusväärne finantsjuhtimine.

Läbipaistvus ja teabe kättesaadavus kogu eelarveprotsessi käigus on demokraatlik kohustus, 
mis toetab usaldusväärset juhtimist ja tagab raamatupidamisaruannete nõuetekohase 
esitamise. Avaliku sektori vahendite nõuetekohane kasutamine ei ole ainult riigi ja/või 
Euroopa huvides ega ole ka üldsuse suhtes lugupidamise avaldamise küsimus; see annab ka 
kinnitust sellest, et kohustused on täidetud ja eesmärgid saavutatud.

9. Aluslepingu kohaselt peab kontrollikoda aitama parlamendil kasutada oma volitusi 
eelarve täitmise kontrollimisel. Kuidas kirjeldaksite oma tööd seoses aruandlusega 
Euroopa Parlamendile ja eelkõige selle eelarvekontrollikomisjonile?

ELi institutsioonide hea ja pidev koostöö on oluline tõhusa ja tulemusliku otsustusprotsessi 
tagamise seisukohast. Seda arvesse võttes pean kontrollikoda ja Euroopa Parlamenti, 
täpsemini parlamendi eelarvekontrollikomisjoni loomulikeks partneriteks töösuhtes, mis 
peaks rajanema koostööl, suhtlusel ja läbipaistvusel. 

Mõlemal institutsioonil on konkreetsed ja teineteist täiendavad ülesanded eelarve ja eelarve 
täitmise kontrollimisel. Kontrollikoda on organisatsioon, mis vastutab ELi ning ELi asutatud 
ametite ja asutuste tulude ja kulude auditeerimise eest ja abistab Euroopa Parlamenti eelarve 
täitmise kontrollimisel. 

Väga oluline on, et kontrollikoda esitaks parlamendile kvaliteetseid aruandeid, et see saaks 
nõuetekohaselt täita oma kontrolliülesandeid. Kontrollikojal ja selle liikmetel tuleb korraldada 
ja kavandada oma tööd, jälgides eelarvekontrollikomitee kehtestatud prioriteete ja arvamuste 
esitamise tähtaegu, ning koostada aruanded nii, et see hõlbustaks parlamendi tööd. See 
tähendab, et parlamendiga tuleb teha pidevat konstruktiivset koostööd 
eelarvekontrollikomisjoni vahendusel. Ainult nii on võimalik esitada parlamendile põhjalikke 
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ja asjakohaseid aruandeid institutsioonide ja asutuste tegevuse kohta. 

Kui mind nimetatakse kontrollikoja liikmeks, toetan ma tihedat koostööd Euroopa 
Parlamendiga tervikuna ja eriti eelarvekontrollikomisjoniga. Koostööd iseloomustaks hea 
teabevahetus kohtumiste, konsultatsioonide ja arvamustevahetuse vormis, kui selleks on 
vajadus. Samuti edastan ma eelarvekontrollikomisjonile dokumendid, mis aitavad igati kaasa 
komisjoni tööle. 

10. Millist lisandväärtust tulemusaudit Teie arvates annab ja kuidas tuleks selle tulemused 
juhtimisse kaasata?

Tulemusauditiga saavad otsustajad olulist teavet konkreetse poliitika mõju kohta ning selle 
eesmärk on hinnata, mil määral avaliku sektori vahendite kasutamine on aidanud saavutada 
soovitud eesmärke. Poliitika põhjal koostatakse rakenduskavad, mille abil saavutatakse 
teatava poliitikavaldkonna üldised eesmärgid. Programmid koosnevad üksikutest projektidest, 
mis peavad sobima kokku programmi eesmärkidega.

Tulemusaudit tehakse tavaliselt mitme liikmesriigi üksikprojektide valimi omavahelise 
võrdlemise põhjal ning auditeeritakse nimetatud projektide juhtimise eeskirju ja mehhanisme. 
Auditeerimisel keskendutakse Euroopa rahastatud kulude tõhususele ja tulemuslikkusele 
teatavas valdkonnas ning tehakse järeldused selle kohta, kuidas püstitada ja saavutada 
eesmärke ning seda protsessi kontrollida. Samuti antakse selle käigus hinnang sellele, kas ELi 
sekkumisel on olnud selge lisandväärtus, st see on andnud reaalseid tulemusi, mida 
liikmesriik üksi tegutsedes ei oleks saavutanud.

Kuna auditeeritakse lõpetatud projekte, annavad need olulist teavet sarnase poliitika ja 
edasiste programmide eest vastutavatele isikutele ja ka isikutele, kes teevad otsuseid 
strateegiliste suuniste kohta. Tulemusauditid annavad teavet ka selle kohta, kuidas poliitikat 
ellu viiakse, ning võivad aidata komisjoni või liikmesriikide kontrolliasutustel korraldada oma 
auditeerimistegevust. 

Tulemusauditite aruannetes antakse selgeid soovitusi selle kohta, kes mida peaks tegema ja 
mida tuleks teha poliitika elluviimise parandamiseks. Ehkki neis aruannetes ei anta soovitusi 
poliitikavalikute kohta, võivad tulemused esile tuua valdkondi, mis ei toimi nõuetekohaselt, 
ning selle tulemusel võidakse asjaomane poliitika läbi vaadata või teha selles suunamuutus. 
Auditeeritavatelt organisatsioonidelt või liikmesriikidelt oodatakse, et nad tegutseksid 
Euroopa Kontrollikoja soovituste kohaselt, ning kontrollikoda jälgib, kas tema soovituste 
põhjal on võetud konkreetseid meetmeid. Samas võib loota, et kontrollikoja eriaruanded 
mõjutavad nende isikute tegevust, kes vastutavad sarnaste meetmete rakendamise, 
kontrollimise ja vastuvõtmise eest teiste organisatsioonide või liikmesriikide poolt, aidates 
sellega tagada usaldusväärse finantsjuhtimise palju laiemalt kui ainult auditeeritud abisaajatel. 

11. Kuidas saaks parandada kontrollikoja, liikmesriikide kontrolliasutuste ja Euroopa 
Parlamendi (eelarvekontrollikomisjoni) vahelist koostööd ELi eelarve auditeerimisel?

Euroopa Parlamendil on väga oluline osa demokraatliku kontrolli teostamisel Euroopa 
maksumaksja raha kasutamise üle selleks, et saavutada ELi poliitika eesmärgid. Samas on 
suhted kontrollikoja ja liikmesriikide kontrolliasutuste vahel eriti olulised, kuna enamik 
investeeringuid tehakse liikmesriikides. Parimate tulemuste saavutamiseks tuleb audit läbi 
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viia asjakohasel tasandil – Euroopa, liikmesriigi, piirkonna või kohalikul tasandil.

Kontrollikojal on pidevad ja konstruktiivsed suhted Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide 
kontrolliasutustega. Usun, et kõik osapooled on valmis neid suhteid veelgi edasi arendama. 

Kontrollikoja ja liikmesriikide kontrolliasutuste suhted on korraldatud konkreetsel viisil, seda 
teevad kontrollikoja presidendi ja liikmesriigi kontrolliasutuse juhi loodud kontaktkomitee. 
Komiteed abistavad eri töörühmad, kelle ülesanne on anda kerkinud küsimusele ühine 
tõlgendus ja levitada häid tavasid. Kooskõlas kontrollikoja ühtse auditeerimismudeliga on 
nende suhete eesmärk tagada, et kontrollikoja tehtud otsused põhineksid liikmesriikide 
kontrolliasutuste tööl ja leidudel, mis on osa kontrollikoja esitatavast kinnitavast avaldusest. 
See tähendab, et liikmesriigi kõrgeim kontrolliasutus ja kontrollikoda peavad jõudma 
kokkuleppele ühtse lähenemisviisi osas, kasutama standardmeetodeid ja toetama sarnaseid 
auditieesmärke.

Koostöökorraldust tuleks pidevalt edasi arendada ning selle juures tuleb samuti arvesse võtta 
viimaseid kogemusi, mis on saadud kontrollikoja ja liikmesriikide kontrolliasustuste ühiselt 
läbiviidud auditite käigus. Olen seisukohal, et sellist lähenemisviisi tuleb ergutada, toetades 
dialoogi ELi ja liikmesriikide asutuste vahel, mille käigus saab kehtestada peamised 
auditieesmärgid ja aidata suurendada auditite mõju ning kasutada ratsionaalselt neile 
eraldatud vahendeid. See protsess nõuab aga olulisel määral eelarvevahendeid, mida ei ole 
lihtne tagada praeguses finantsolukorras. Usun, et pikas perspektiivis on auditeerimise 
lihtsustamisest ja optimeerimisest kasu kõigil osapooltel.

Muud küsimused

Kas võtate oma kandidatuuri tagasi, kui parlament ei poolda Teie nimetamist kontrollikoja 
liikmeks?

Jah.
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