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ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ettepaneku kohta nimetada Alex Brenninkmeijer kontrollikoja liikmeks
(C7-0312/2013 – 2013/0810(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 286 lõiget 2, mille alusel nõukogu 
konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0312/2013),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 108,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A7-0433/2013),

A. arvestades, et eelarvekontrollikomisjon hindas kandidaadi kvalifikatsiooni tõendavaid 
dokumente, pidades eelkõige silmas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 286 lõikes 1 
esitatud tingimusi;

B. arvestades, et eelarvekontrollikomisjon kuulas oma 7. novembri 2013. aasta koosolekul 
ära nõukogu nimetatud kontrollikoja liikme kandidaadi;

1. toetab nõukogu ettepanekut nimetada Alex Brenninkmeijer kontrollikoja liikmeks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja teavitamise eesmärgil 
kontrollikojale, Euroopa Liidu muudele institutsioonidele ja liikmesriikide 
kontrolliasutustele.
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1. LISA. ALEX BRENNINKMEIJERI ELULOOKIRJELDUS 

Alex Brenninkmeijer sündis 1951. aastal Amsterdamis Madalmaades.

1971–1976 õppis Groningeni ülikoolis Madalmaade õigust era- ja avaliku õiguse põhisuunal 

ning sai majandusteaduste kraadi.

1987. aastal kaitses Tilburgi ülikoolis doktoritööd teemal „Õiguskaitse kättesaadavus. 

Sõltumatu kohtusüsteemi olulisus demokraatlikus õigusriigis.”

1976–1980 oli Nijmegeni ülikooli (Radboud ülikooli) nooremteadur ja seejärel kuni 

1984. aastani samal ametikohal Tilburgi ülikoolis.

1992–1996 töötas Amsterdami ülikooli tsiviilmenetlusõiguse professorina.

1996–2005 oli Leideni ülikoolis riigi- ja haldusõiguse professor ning alates 2002. aastast 

sellele lisaks ka Albeda valitsuse ja vaidluste kohtuvälise lahendamise töösuhete õppetooli 

juhataja. 

1998–2001 oli Leideni ülikooli õigusteaduskonna dekaan.

1984–1988 töötas Arnhemi apellatsioonikohtu aseesimehena (esimese astme kohus avaliku 

teenistuse ja sotsiaalkindlustuse juhtudel).

1988–1995 oli kesktasandi apellatsiooninõukogu kohtunik (apellatsioonikohus avaliku 

teenistuse ja sotsiaalkindlustuse juhtudel) ja seejärel 2002. aastani selle nõukogu aseesimees 

ning seejärel 2005. aastani kohtuniku asetäitja.

1999–2005 oli Hertogenboschi kohtu maksundusasjade koja asenduskohtunik.

Alates 2005. aastast on ta Madalmaade ombudsman. 2011. aastal valis Madalmaade 

parlamendi teine koda ta teiseks kuueaastaseks ametiajaks tagasi. Ombudsmanina viis ta läbi 

süsteemidega seotud teadustegevust, mis hõlmas Madalmaade toimimist. Oma aruannetega on 

ta andnud olulise panuse hea valitsemistava edendamisele.

Brenninkmeijeril on rohkesti rahvusvahelise ja Euroopa tasandi koostöö kogemusi. Riigi 

ombudsmanina osales Brenninkmeijer isiklikult mitmetes koostööprojektides, näiteks Tšehhi 

Vabariigi, Rumeenia ja Bulgaaria ombudsmaniga. Ta oli koos Kreeka ombudsmaniga ELi 
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pakkumiste partneriks Serbia ombudsmanile ning tegi tihedat koostööd Kariibi mere 

piirkonna (CAROA) ja Indoneesia ombudsmanidega. Hiljuti osales ta vahetusprogrammis 

Taani, Suurbritannia ja Rootsiga. 

Alates 2012. aastast on ta ühehäälselt valitud Rahvusvahelise Ombudsmani Instituudi (IOI) 

Euroopa juhtkomitee esimeheks. Ta on ka IOI ülemaailmse juhtkomitee liige. IOI propageerib 

ja kaitseb sõltumatuid ombudsmanide institutsioone ja hea valitsemistava edendamist. 

Brenninkmeijeril on põhjalikud teadmisi Euroopa institutsioonide õigusest ja haldusõigusest 

ning ELi põhiõiguste hartast. Ta valdab lisaks oma emakeelele hollandi keelele vabalt ka 

saksa, inglise ja prantsuse keelt. 
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2. LISA. ALEX BRENNINKMEIJERI VASTUSED KÜSIMUSTIKULE

Erialane töökogemus

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

Kui ma töötasin professorina, oli Euroopa haldusõigus oluline teema, seepärast on 
Euroopa eelarve õiguslik taust mulle tuttav. 

Riigi ombudsmanina (sõltumatu institutsioon, kus on umbes 170 töötajat) vaatasin ma 
ajavahemikul 2006–2013 läbi rohkem kui 100 000 kaebust, mille keskseks teemaks olid 
riiklikud vahendid (maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed). Lisaks sellele olen juhtinud 
enam kui kuutkümmend omaalgatuslikku uurimist, mis keskendusid hea valitsemistava ja 
kodanike õiglase kohtlemise vaatenurgast maksumaksja raha vastutustundlikule 
kasutamisele. Need uuringud, mis keskenduvad riikliku poliitika laiahaardelisusele, 
näitavad olulisi sarnasusi Euroopa tulemusauditiga. Iga kord olid küsimusteks vastavate 
(avalik-õiguslike) organisatsioonide loomine, nende avalik-õiguslike organisatsioonide 
tegevuse õiguspärasus ja otstarbekus ning nn kasutaja (kodaniku) kasutegur. 

Erinevatel ametikohtadel on mul olnud juhiroll: apellatsioonikohtu aseesimehena juhtisin 
toetuste koda ja olin kohtu juhatuse liige; Leideni ülikooli teaduskonna dekaanina olin 
vastutav teaduskonna juhtimise eest ning lisaks sellele ülikooli dekaanide kolleegiumi 
liige. Riigi ombudsmanina olin vastutav organisatsiooni eest, mis koosnes umbes 
170 töötajast.

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

1. Riigi ombudsmanina täitsin olulist rolli kohtumenetluse tõhusamaks ja 
tulemuslikumaks muutmisel nii avalikus halduses kui ka kohtupraktikas. Heade 
argumentide ja tiheda koostöö tulemusena õnnestus mul veenda ametnikke, 
teenistujaid ja kohtunikke selles, et paljusid õiguslikke menetlusi on võimalik vältida 
varajases etapis tõhusa suhtluse ja vajaduse korral vahendusmenetluste abil, vältides 
vaidlusi ja konflikte. Olenevalt juhtumi tüübist oli lahendatud juhtumite osakaal 40–
60%. Tõhusus kasvas umbes 25%.

2. Sotsiaalkindlustusjuhtude kohtunikuna võtsin osa olulistest aruteludest meeste ja 
naiste võrdse kohtlemise teemal. Nende diskussioonide eesmärk oli siseriiklike 
õigusaktide kooskõlla viimine rahvusvaheliste ja Euroopa õigusaktidega. See 
otsustusprotsess oli poliitiliselt väga tundlik, kuna kohtuniku poliitiline sõltumatus 
selles valdkonnas seati kahtluse alla. Selle kohtupraktika tulemusena tagati võrdse 
kohtlemise järgimine Madalmaade õigussüsteemis.

3. Kõrgeima kohtunikuna olen teinud mitmeid olulisi avaldusi panustamaks Madalmaade 
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sotsiaalkindlustussüsteemi, sealhulgas seadusandja kehtestatud haigus- ja 
töövõimetuse bonus-malus süsteemiga seonduvaid avaldusi. See kohtupraktika 
tugevdab kodanike meditsiiniliste andmete kaitset. 

Sõltumatus

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

Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi aluslepingu) artiklile 286 ja INTOSAI 
Lima deklaratsioonile (ülemaailme kontrollikodade organiseeritud koostöö) ei võtaks ma 
valitsuselt või teistelt osapooltelt vastu ühtegi juhtnööri oma tööülesannete täitmiseks. 
Pealegi, ma ei võtaks ette ühtegi tegevust, mis on sobimatu või mis on otseselt või 
kaudselt seotud minu vastutusala ja kohustustega Euroopa kontrollikoja liikmena. 
Sellisele järelvalveorganile nagu Euroopa Kontrollikoda on sõltumatus volituste täide 
viimise eelduseks. 

Oma kohustuste täitmisel „täiesti sõltumatu” olla tähendab rohkemat kui vaid olla vandele 
lojaalne ja järgida protokolle. Sõltumatus on harjumus, mis areneb erialase praktika 
käigus. Nii oma professori, kohtuniku kui ka riigi ombudsmani ametisoleku ajal olen ma 
töötanud täiesti sõltumatuna ja eelkõige oma viimasel ametikohal on mul äratuntav ning 
laialdaselt tunnustatud sõltumatu identiteet. Seda vaatamata sellele, et riiklik ombudsman 
toimib poliitilises kontekstis. Organisatsioon Transparency International on oma 
Madalamaade NIS aruandes tuvastanud, et riigi ombudsman on korruptsioonivastase 
võitluse süsteemi tugevaim sammas. 

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

Jah. Olles sõltumatu kõrgema riiginõukogu, riigi ombudsmani vastutav isik, olen ma 
alates 2005. aastast pidanud parlamendile esitama aruandeid riigi ombudsmani toimimise 
ja selle andmete kohta1. Alates mu esimesest aastaaruandest 2005. aastal pole 
Madalmaade parlamendil olnud ühtegi märkust riigi ombudsmani toimimise kohta. 
Riigikontrolör viib igal aastal läbi auditi kontrollimaks, kas kõik kulud on olnud 
õigustatud, täielikud ja täpsed. Ajavahemikul 2005–2013 esitati alati märkusteta 
järeldusotsus.

Üldkontrollikoda kaasab oma iga-aastases rakenduslikus uurimises eraldi aruande ka 
kõrgema riiginõukogu kohta. Ka need uurimised ei ole jõudnud teistsuguste tulemusteni.

Minu aastaaruannetes oli muu hulgas ka temaatiline aruanne avalike teenuste üle (nt 
valitsuse koostööühendused, usaldus valitsuse vastu, valitsuse keerukus). Valitsus ja ka 
parlament on reageerinud nendele sisuliselt temaatilistele aruannetele positiivselt ning 
need on viinud avalike aruteludeni.

1 Vt 2012. aasta aastaaruannet: http://jaarverslag.nationaleombudsman.nl/sites/default/files/Verslag%202012.pdf.
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5. Kas Teil on äri- või finantshuvisid või muid kohustusi, mis võivad sattuda vastuollu Teie 
tulevase töga? Kas olete valmis avaldama kontrollikoja presidendile kõik oma 
majanduslikud huvid ja muud kohustused ning need avalikustama? Kui olete hetkel 
seotud mõne kohtumenetlusega, andke palun selle kohta lähemat teavet. 

Mul ei ole ei vähem ega rohkem äri- või finantshuvisid või muid kohustusi kui teistes 
tavalistes majapidamistes: pangaarved, eluruumid ja hüpoteek. Ma olen valmis neid 
majanduslikke huvisid kontrollikoja presidendile avaldama ning Euroopa Kontrollikoja 
veebilehel tavapäraselt avalikustama.

Ma pole hetkel ühegi kohtumenetlusega seotud. Samuti pole ma ka kunagi olnud seotud 
ühegi kohtumenetlusega, mis oleks selle ameti kohustuste täitmise terviklikkuse 
seisukohast oluline.

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

Ma ei ole ühegi erakonna liige ja seepärast ei ole ma valitud ega aktiivsete tegevustega 
vastutaval ametikohal erakonnas. Kui mind nimetatakse kontrollikoja liikmeks, ei võta ma 
ka ühtki sellist ametikohta vastu. 

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

Olenemata liikmesriigist või isikust, teavitan ma igal juhul volitatud asutusi. Pettuste ja 
korruptsiooni puhul peaks minu arvates kehtima nulltolerantsi poliitika. Pettus ja 
korruptsioon, kuid ka eeskirjade eiramine, nõrgendavad demokraatiat, eelkõige väheneb 
kodanike usaldus nende avalike asutuste toimimise vastu, olenemata sellest, kas see 
toimub Euroopa Liidu, riiklikul või kohalikul tasandil. Riigi ombudsmani ametikohal 
töötades märkasin, et kaebuste puhul väidetava korruptsiooni või eeskirjade eiramise 
kohta vähenes kodanike usaldus väga kiiresti ka teiste valitsusasutuste vastu eri tasanditel. 
Teisisõnu on ülekanduv mõju märkimisväärne. Seepärast peab pettuse ja korruptsiooni 
vastu võitlemine olema igal tasandil valitsusasutuste jaoks üks olulisemaid prioriteete.

Kui ma Euroopa Kontrollikoja liikmena seisaksin silmitsi võimaliku pettuse ja/või 
korruptsiooniga, võin kinnitada, et olenemata seotud inimeste päritolust või liikmesriigist, 
annan ma võimaluse korral mulle teadaoleva teabe edasi ja teen selle kättesaadavaks 
asjaomastele ametivõimudele, kes tegelevad korruptsioonivastase võitluse ja 
kriminaalmenetlusega. Ma kohaldaks viivitamata ka nelja silma põhimõtet selles mõttes, 
et teavitaksin Euroopa Kontrollikoja presidenti, et rakendataks meetmeid vastavalt 
Euroopa Kontrollikoja otsusele nr 97_2004 koostöös Euroopa Pettustevastase Ametiga 
(OLAF). Kokkuvõttes tagaksin, et riiklik osalus ei takistaks pettuse ja/või korruptsiooni 
puhul tõe väljaselgitamist ja vajaduse korral kriminaalmenetlust. 

Kohustuste täitmine
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8. Millised peaksid olema usaldusväärse finantsjuhtimise põhijooned kõikides avaliku 
sektori asutustes? 

Minu jaoks on iga avaliku sektori asutuse usaldusväärse finantsjuhtimise põhijooned 
järgmised:

– organisatsiooni usaldusväärsus,
– kulude nõuetele vastavus ja õiguspärasus, 
– tasakaal,
– läbipaistvus avaliku aruandekohustuse kaudu,
– tulemuste ja riskide nähtavaks tegemine: õigeaegne kohandamine,
– kriitiline ja tõhus sise- ja väliskontroll.

Riigi ombudsmani ametiaja jooksul on mulle korduvalt kinnitatud, kui oluline on, et 
avaliku sektori asutused tegutsevad seaduspäraselt ning annavad oma eesmärgid, 
tegevused ja tulemused edasi selgelt ja avatult. See on tihti juba pool võitu kodanike 
mõistmiseks ning seeläbi nende usalduse saavutamiseks valitsuse vastu. Seetõttu olen 
veendunud, et usaldusväärne finantsjuhtimine aitab kaasa läbipaistvuse saavutamisele, 
alustades selge ja struktuurse aruannete esitamisega nende poolt, kes vastutavad 
programmide ja õigusaktide rakendamise eest. Riiklikke vahendeid kasutades ei näita 
juhatuse aruanded mitte ainult finantsteave usaldusväärsust, vaid ka seda, kas programmid 
ja tegevus toimuvad seaduspäraselt. Sellised aruanded peavad sisaldama ka andmeid 
tulemuste saavutamise kohta. Selge ja veenva tegutsemisviisi tulemusena peab selguma, 
kas

1. organisatsioon on oma ülesanded täitnud ausalt ja tõhusalt ning kooskõlas 
eeskirjadega; 

2. kas need ülesanded on täidetud riiklikke vahendeid võimalikult kokkuhoidlikult 
kasutades;

3. kas programmide eesmärgid või õigusaktid on saavutatud nii, nagu kavandatud, 
kusjuures käsitletakse ka seda, kuidas ja mil määral on eelnevalt kindlaksmääratud 
tulemusnäitajad saavutatud. Ilma selgete eesmärkideta ja eelnevalt kindlaksmääratud 
tulemusnäitajateta on väga raske näidata arengusuundi ja tõendada eesmärkide 
saavutamist.

Minu jaoks on olulised ka õigusraamistiku rakendamise selgusega seotud küsimused. 
Riigi ombudsmanina tegin süstemaatilisi vaatlusi ja järeldasin uurimistest, et nii riiklikud 
kui ka Euroopa seadusandlus ja õigusaktid vajavad palju selgemaks muutmist. Leidsin, et 
mitte ainult kodanikud ei tea täpselt, milliseid seadusi nad peavad järgima ja mis õigused 
neil on, vaid ka eksperdid ja asjatundjad – nii need, kes töötavad valitsusasutustes, kui ka 
need, kes töötavad mujal – on tihti segaduses õigusraamistiku tähenduste pärast. See 
ebakindlus ja segadus ei ole kasuks aruandekohustusele ja läbipaistvusele ning mõjub 
negatiivselt kodanike usalduse saavutamisel, sest neile tundub, et „poliitikud teevad 
midagi lihtsalt tegemise eesmärgil”. Riikliku ombudsmanina esitasin 2012. aastal 
parlamendile oma aastaaruande „Minu mõistetamatu valitsus”. Madalmaade valitsus on 
minu tähelepanekuid kinnitanud. Euroopa Kontrollikoja liikmena tahaksin ma palju 
tähelepanu pöörata selge õigusloome tähendusele ja selgele aruandekohustusele ning 
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tulemuslikule ja tõhusale juhtimisele.

9. Aluslepingu järgi aitab kontrollikoda parlamendil täita oma volitusi eelarve täitmise 
kontrollimisel. Kuidas kirjeldaksite oma tööd seoses aruandlusega Euroopa 
Parlamendile ja eelkõige selle eelarvekontrollikomisjonile?

Kontrollikoda peab toimima vastavalt parlamendi demokraatlikule ülesandele. 
Demokraatliku süsteemi nõuetekohase toimimise eelduseks on kodanike usaldus valitsuse 
vastu. Kodanikud ei saa ise kontrollida, kas valitsus on riiklikke vahendeid kasutanud 
arukalt, ja meedia seab tihti suurendusklaasi alla ainult rikkumised, mis tähendab seda, et 
puudub terviklik ja tasakaalus pilt. Seepärast on väga oluline, et aruandekohustuse ja 
parlamentaarse kontrolli abil luuakse tegelik pilt ning selle tulemusena saavutatakse 
tulemuslik ja tõhus juhtimine. Riigi ombudsmanina olen leidnud, et hea avalik 
aruandekohustus aitab kaasa pädevate asutuste õiguspärasusele

1. Lisaks sellele on liikmesriikidele ja Euroopa Komisjonile avaliku aruandekohustuse 
täitmine ning selle läbivaatamine kontrollikojale hea võimalus minevikust õppida ja teha 
parandusi programmide ja õigusaktide rakendamisse. 

Lisaks aastaaruandele otsustab Euroopa Kontrollikoda (taotluse korral või taotluseta), 
milliseid konkreetseid teemasid tuleb uurida. Kontrollikoja liikmed edastavad tulemused 
parlamendile ja nõukogule. Euroopa Kontrollikoja aruannete lisandväärtus ei seisne ainult 
Euroopa Parlamendi heakskiitmismenetluses Euroopa Komisjonile edastavate 
objektiivsete leidude, soovituste ja järelduste esitamine, vaid ka nende aruannete 
ühendamine objektiivse teabega parlamendi erinevate poliitikavaldkondade kohta ning 
aruannete loetavus ja kättesaadavus parlamendiliikmetele ja kodanikele. Minu jaoks on 
see kättesaadavus väga oluline. Riigi ombudsmanina olen andnud olulise panuse 
valitsemissektori tulemuslikkusesse. Tulemuseks on see, et parlamentaarne arutelu 
tulemusliku ja tõhusa juhtimise teemal on Madalmaades intensiivistunud ning avalik 
arutelu on elavnenud ja muutunud kodanikele äratuntavamaks. Kontrollikoja liikmena 
tahaksin aidata kaasa aruannete selguse suurenemisele ja nende aruannete tähtsuse 
selgitamisele laiemale publikule. 

Kontrollikoja tegevuskava jaoks oluliste teemade tuvastamiseks on väga oluline omada 
häid suhteid heakskiitmismenetluse eri pooltega, see tähendab parlamendi ja nõukoguga. 
Ma usun, et parlamendi ja kontrollikoja vahelistes suhetes mängib 
eelarvekontrollikomisjon olulist rolli, kuna see parlamendikomisjon on Euroopa 
Komisjoni ja Euroopa Kontrollikoja olulisim koostööpartner iga-aastasel 
heakskiitmismenetlusel ja ka kontrollikoja eriaruannete käsitlemisel. Nende uurimiste 
tulemused on olulised ka parlamendi erikomisjonidele. Eelarvekontrollikomisjon mängib 
olulist rolli ka kontrollikoja ja nimetatud erikomisjonide koordineerimisel. Kontrollikoja 
liikmena selgitaksin ma, konsulteerides ja tehes koostööd nii eelarvekontrollikomisjoni 
kui ka teiste eri komisjonidega, kontrollikoja leide parlamendi erinevates foorumites, seda 
eriti juhul, kui arutluse all on küsimus, millised konkreetsed edusammud on kohaldatavad 
konkreetsete määruste ja teiste õigusaktide tõhusamaks ja õiguspärasemaks muutmisel. 
Riigi ombudsmanina olen omandanud laialdased kogemused parlamendiga suhtlemisel. 

1 A.F.M. Brenninkmeijer ja K. van den Bos 2012. Usaldus seadusandluse, valitsuse ja kohtupraktika vastu. 
Ajakiri Nederlands Juristenblad (NJB), 21, lk 1451–1457.
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10. Milline on Teie arvates tulemusauditi lisandväärtus ja kuidas tuleks leiud kontrollikoja 
töösse kaasata?

Kuigi kontrollikoja järelevalveülesande aluseks on finants- ja õiguspärasuse uuringud, 
arvan, et tulemusauditid on avaliku aruandekohustuse jaoks olulise tähtsusega. 
Kontrollikoja töö poliitilisele tähtsusele aitab kaasa hea tulemusauditi eesmärkide valik. 
Tulemusauditid näitavad selgelt, missugused on Euroopa poliitika tulemused eri 
poliitikavaldkondadele ning konkreetne sotsiaalne väärtus kodanikele. Tulemusauditite 
hea ajastus annab võimaluse parlamentaarsele arutelule ja tugevdab seeläbi 
demokraatlikku mõju. 

Näiteks on nõuanded, mis kontrollikoda on hiljuti andnud põllumajandus- ja 
struktuuripoliitika kohta, viinud komisjoni ettepanekuteni neis valdkondades, muu hulgas 
ka eesmärkide vähendamiseni. Juhul kui õigusaktid ja abikõlblikkuse eeskirjad, kaasa 
arvatud tulemuslikkuse näitajad ja kriteeriumid, on eelnevalt selgelt esitatud, on hiljem 
kergem kindlaks teha, kas tulemused on saavutatud või mitte. Samuti viivad selgelt 
esitatud õigusaktid selleni, et toetussätete kohaldamisel esineb vähem vigu ja 
rahandusalase õiguspärasuse veamäär on väiksem. 

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

Liikmesriigid on kasutanud 80% Euroopa Liidu eelarvest ja struktuurifondide puhul 
räägitakse riiklikust kaasrahastamisest. Iga aastaga suureneb Euroopa ja siseriiklike 
määruste ja eelarve koostamise rahaline sõltuvus. See tähendab seda, et vaatamata 
liikmesriikide ajaloolistele ja kultuurilistele erinevustele muutub Euroopa ja riikliku 
avaliku aruandekohustuse ühendamine üha olulisemaks, mille puhul täidavad olulist rolli 
nii Euroopa Parlament kui ka liikmesriikide parlamendid. Kuid nende rollide 
ühendamiseks peab üha enam koostööd tegema. Euroopa Kontrollikoda peab seepärast 
tihedas koostöös riiklike kontrolliasutustega töötama avaliku aruandekohustuse 
arusaadavamaks muutmise nimel, selleks et demokraatia roll muutuks nii Euroopa Liidu 
kui ka riiklikul tasandil arusaadavamaks. Euroopa Kontrollikojal on piiratud vahendid, 
seepärast peab riiklikul tasandil tehtud kontrolli võimalikult palju ära kasutama. Leian, et 
investeerida tuleb ELi kõrgeimate kontrolliasutuste kontaktikomitee ja Euroopa 
Kontrollikoja koostöösse. Lõpuks toimib Euroopa Kontrollikoda liikmesriikide 
kontrollisüsteemide audiitorina, nagu selgub 2012. aasta aruandest.

Ma saan aru, et Euroopa Liidu auditeerijaroll on veel arenemas ja et optimaalse auditi 
loomine on peaaegu võimatu. ELi institutsioonide vahelises jätkuvas dialoogis tuleb 
jätkata tööd demokraatliku legitiimsuse tugevdamise ja avaliku aruandekohustuse nimel, 
kusjuures ühelt poolt peab edasi arendama parim metoodika ja teiselt poolt peab aset 
leidma kodanikele arusaadav avaliku aruandekohustuse täitmine. Samuti ei tohi 
kontrollikohustused olla kõrgemad kui on põhjendatult vajalik. Kesksel kohal on ELi 
avaliku aruandekohustuse täitmise ühendamine liikmesriikide omaga. 

Muud küsimused

Kas võtate oma kandidatuuri tagasi, kui parlament ei poolda Teie nimetamist kontrollikoja 
liikmeks?
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Usaldus kontrollikoja (ja minu kui selle liikme), parlamendi ning eelkõige 
eelarvekontrollikomisjoni vahel on oluline eeltingimus. Olen teadlik, et pean parlamenti oma 
sõltumatust ja ametialast pädevust tõendades veenma, et vastan ametisse nimetamise nõuetele.

Kui selgub, et parlament ei ole piisavalt veendunud minu ametialases pädevuses ja 
sõltumatuses ning seepärast jõuab minu kandidatuuri osas eitavale seisukohale, võtan ma oma 
kandidatuuri tagasi. 
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