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ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ettepaneku kohta nimetada Danièle Lamarque kontrollikoja liikmeks
(C7-0311/2013 – 2013/0809(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 286 lõiget 2, mille alusel nõukogu 
konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0311/2013),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 108,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A7-0437/2013),

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 7. novembri 2013. aasta koosolekul 
ära nõukogu esitatud kontrollikoja liikme kandidaadi;

1. toetab nõukogu ettepanekut nimetada Danièle Lamarque 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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LISA 1: DANIÈLE LAMARQUE’i ELULOOKIRJELDUS

Curriculum vitae
Europass
Personaalne 
informatsioon
Perekonnanimi (-nimed) / 
Eesnimi (-nimed)

LAMARQUE Danièle

Riigikontrolli kõrge ametnik, Provence-Alpes-Côte d’Azuri 
piirkondliku kontrolliasutuse juht 

Rahvus prantslane

Sünniaeg 22.1.1953

Sugu naine

Pädevusvaldkonnad

Töökogemus
Ajavahemik
Ametikoht
Põhitegevused ja peamised 
tööülesanded

Rahvusvahelised suhted, Euroopa asjad,
avaliku halduse audit,
kontrolliasutuse juhtimine

Juuli 2011–…: Provence-Alpes-Côte d’Azuri (Marseilles) piirkondliku 
kontrolliasutuse juht
– Kontrolliasutuse kontrollimistegevuse juhtimine: kontrolli kavandamine ja 
järelmeetmed, arutelude juhtimine ja järelduste avaldamine.
Kontrolliasutuse strateegiliste suuniste määratlemine ja rakendamine: õiguspärasuse ja 
nõuetekohasuse kontrollimine ning haldus- või karistusmenetluste algatamine; tõhususe 
ja tulemuslikkuse hindamine: kontrollikavade ja uurimismeetodite kindlaksmääramine, 
kontrollimeeskondade toetamine, järelduste ja soovituste koostamine, suhtlemine 
ajakirjanikega.
– Kontrolliasutuse juhtimine: vahendite haldamine, töötajate hindamine. 
– Suhtlemine välispartneritega: kohalike valitud esindajate, õigusasutuste, riigiasutuste, 
välisaudiitorite, ülikoolide ja meediaga.
– Suhtlemine riigikontrolliga: ühise töökava koostamine, linnaühistransporti käsitleva 
kontrolliasutustevahelise uurimise juhtimine, finantskontrolliasutuste kutsestandardite 
määratlemisega tegeleva töörühma kaasesimees.
– Teabevahetus ELi tasandi kontrolliasutustega.
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Ajavahemik
Ametikoht
Põhitegevused ja peamised 
tööülesanded

2005–2011: Riigikontroll
Rahvusvaheliste suhete, ELi asjade ja frankofoonia üksuse direktor 
– Kontaktametnik suhtluses Euroopa Kontrollikojaga, Euroopa Liidu kõrgeimate 
kontrolliasutuste juhtide kontaktkomitee iga-aastase kohtumise ettevalmistamine; 
osalemine komitee töörühmades (komitee juhtimine ja aruandlus, ühisauditite 
korraldamine, kõrgeimate kontrolliasutuste aruanded ELi vahendite haldamise kohta, 
auditistandardid); ELi vahendite haldamise järelevalve Prantsusmaal ja teistes 
liikmesriikides ja auditistandardite parandamine. Euroopa Kontrollikoja aruande 
levitamine ja kasutamine Prantsusmaal.
– Riigikontrolli rahvusvahelise strateegia rakendamine: riigikontrolli esindamine 
kõrgeimate kontrolliasutuste rahvusvahelistes kutseorganisatsioonides (INTOSAI ja 
EUROSAI); komisjonide ja töörühmade juhatamine (programmi hindamine, EUROSAI 
koolituskomisjon, läbipaistvuse ja aruandluskohustuse põhimõtted, auditistandardid); 
riigikontrolli juhi saatmine välisriikide kontrolliasutuste külastustel ja delegatsioonide 
vastuvõtmine; suhtlemine saatkondade ja teiste välispartneritega (Maailmapank, EL, 
ÜRO).
– 43 prantsusekeelsest kõrgeimast kontrolliasutusest koosneva võrgustiku juhtimine: 
koolituste korraldamine ja praktikavõimaluste pakkumine Prantsusmaa 
kontrolliasutustes; suutlikkuse suurendamise projektide juhtimine; seminaride ja 
ekspertide missioonide korraldamine seda taotlenud riikidele.
– Konverentside ja seminaride korraldamine: EUROSAI-ARABOSAI, Pariis, märts 2009; 
AISCCUF (prantsuskeelsete kõrgeimate kontrolliasutuste ühendus), Monaco, oktoober 
2010, Ouagadougou, veebruar 2011.
– Projektijuhina Tuneesia riigikontrolli ja ELi mestimisprojekti väljatöötamine (2012–
2014), et suurendada Tuneesia riigikontrolli institutsioonilist suutlikkust arvutipõhiste 
auditimeetodite, tulemusauditite ja riigikontrolli kohtumeetmete kasutuselevõtu abil.

 1998–2005: Haute-Normandie (Rouen) piirkondliku kontrolliasutuse juht 
– Kontrolliasutuse kontrollimistegevuse juhtimine, kontrolliasutuse juhtimine, 
välissuhtlus. 
– Kontrollimeeskondadele koolituste korraldamine ELi vahendite auditi, valimi 
moodustamise ja auditi meetodite ning avaliku poliitika hindamise kohta.
– EURORAI (Euroopa piirkondlikke kontrolliasutusi ühendav organisatsioon) raames 
rahvusvaheliste seminaride korraldamine kontrollimeetodite ja haiglate auditeerimise 
kohta (Prantsusmaad, Ühendkuningriiki ja Saksamaad puudutav võrdlusuuring).

1984–1998: Riigikontroll
Riigikontrolli audiitor, seejärel (1988) keskastme ametnik
Finants- ja põllumajandussektori kontrollimine: riigieelarve täitmine, 
rahandusministeeriumi teenistused, ELi vahendite haldamine põllumajandusvaldkonna 
asutuste poolt.

Eelarve- ja finantsdistsipliini koja raportöör
Riigiametnike suhtes karistus- või haldusmenetluse algatamiseni viivate juhtumite 
uurimine.

Avalike teenuste kulutõhususe uurimise keskkomisjoni peasekretär (1989–1994) 

Haldusasutuste toimimise uurimise korraldamine (personalijuhtimine, kinnisvara, 
menetluskulud, majanduskavad, …).
Avaliku poliitika hindamiste väljatöötamine ja juhtimine (riigi sotsiaaltegevus, riiklikud 
meetmed tööhõivevaldkonnas).
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Tööandja nimi ja aadress Riigikontroll (Cour des comptes), 13 rue Cambon, 75100 Pariis cedex 01

Tegevusvaldkond Riigi rahanduse kontroll kõrgeimal tasemel, välisaudit, õigusalane tegevus, avaliku 
poliitika hindamine, rahvusvaheliste organisatsioonide välisaudit

Hariduskäik ja 
täiendkoolitus

Ajavahemik
Omandatud kvalifikatsioon 
Põhiõppeained / omandatud 
kutseoskused

1982–1984: Riiklik halduskool (Ecole nationale d’administration)
Avalik õigus, majandus, raamatupidamine, avalik haldus. Praktika piirkondlikus 
prefektuuris (Loire) ja kohalikus omavalitsuses (département du Val d’Oise).

1973–1977: Kõrgkool (Ecole normale supérieure)
 Klassikalise filoloogia eksam (Agrégation de lettres classiques) (1976)

Isiklikud oskused Juhtimine, audit, ELi asjad

Emakeel prantsuse keel

Teised keeled inglise keel
Enesehindamine Mõistmine Rääkimine Kirjutamine
Euroopa tasand (*) Kuulamine Lugemine Suuline suhtlus Suuline esitus

Inglise keel C1 C2 C2 C2 C2

(*) Euroopa ühtne keeleoskuse võrdlusraamistik (CECR)
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Lisateave

Teenetemärgid

− Õpetamistegevus ja publikatsioonid
− Õpetamistegevus (ülikool Paris Ouest La Défense 2007–2011, Ecole Nationale 

d’Administration, Pariisi Poliitikauuringute Instituut (Sciences Po)): haldusjuhtimine 
ja raamatupidamine, avaliku poliitika hindamine, riskianalüüs ja võitlus 
korruptsiooni vastu.

− Riigikontrolli asutuste töötajatele ja finantsinspektoritele mõeldud avalik-õiguslike 
organisatsioonide auditi alase ülikooli kraadiõppe kava koostamine ja 
kasutuselevõtmine (2010) (koostöös ülikooliga Paris Ouest La Défense).

− Arvukad publikatsioonid auditi, hindamiste ja avaliku sektori tulemusaruannete 
teemal. 

− Väljaannete Politiques et management public, Gestion et finances publiques ja 
Revue française des finances publiques toimetus- ja/või teaduskolleegiumi liige. 

− Publikatsioonid: L’évaluation des politiques publiques locales, LGDJ, 2004; 
L’argent public en Europe : quel contrôle ? (coord.), Fondation Robert Schuman, 
2007.

– Muud ülesanded
– Firenze Euroopa Ülikooli Instituudi välisaudiitor (alates 2011).
– Alates 2003. aastast osalemine IFACI (institut français de l’audit et du contrôle 
internes) töös, avaliku poliitika hindamise teaduskomitee liige (1993–1998) ja hindamise 
teadusnõukogu liige (1999–2002).
– Rennes’i Ecole nationale supérieure de la santé (tervishoiukõrgkool) rektor (2000–
2005).

Auleegioni ordeni kavaler 
Riikliku teenetemärgi ohvitser

.
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LISA 2: DANIÈLE LAMARQUE’i VASTUSED KÜSIMUSTIKULE

Töökogemus

1. Tooge välja oma töökogemuse peamised aspektid riigi rahanduse, haldusjuhtimise 
ja juhtimiskontrolli alal.
Töötades riigikontrollis alates 1984. aastast, olen kogu oma karjääri vältel olnud 
haldusjuhtimise kontrolliga tegelevatel ametikohtadel, töötades esmalt audiitorina ning 
seejärel kohalike omavalitsuste kontrolli eest vastutava üksuse juhina. Lisaks olen omandanud 
akadeemilisi teadmisi, olles tihedates suhetes akadeemiliste ringkondadega ning püüdnud 
kasutada oma kutsetegevust Euroopa ja rahvusvahelises kontekstis.

I. Kuna olen riigikontrollis töötanud järjestikku erinevatel ametikohtadel, olen õppinud 
tundma kõiki haldusjuhtimise valdkondi: riigieelarve, sotsiaaleelarve, kohalik 
haldusjuhtimine, ELi vahendid ning kõik eraõiguslikud asutused, kes saavad riiklikku 
finantsabi (avalike teenistuste esindajad, ühendused, kohalikud avalik-õiguslikud äriühingud). 

Olen olnud seotud kõikide auditit puudutavate tasanditega, alates õiguspärasuse ja reeglitele 
vastavuse kontrollimisest kuni avaliku poliitika hindamiseni. 

1. Haldusjuhtimise õiguspärasuse ning õigus- ja raamatupidamisstandarditele vastavuse 
kontrollimisel on prantsuse finantskohtutes oluline koht, kuna need võivad anda alust 
kohtuhagi või kohtuvaidluse algatamiseks või süüdistuse esitamiseks. 

2. Riigikontrolli kontrolli peamine ülesanne on tulemusauditite abil avalike 
finantsvahendite parema haldamisviisi leidmine. See võimaldab anda haldajatele vahendid, 
mille abil paremini juhtida avalike ressursside kasutamist ning anda kodanikele aru nende 
kasutamisest. Olen osalenud mitmetes riigikontrolli ja piirkondlike kontrolliasutuste 
uuringutes, mis puudutasid erinevaid poliitikavaldkondi: jäätmekäitlus, majandusmeetmed, 
linnatransport, väikelastehoid, tuletõrje- ja päästeteenistused, rändrahvaste vastuvõtt. 
Õigupoolest on kõikide nende kodanike elu otseselt puudutavate sektorite puhul oluline 
tagada, et avalikke vahendeid kasutatakse kooskõlas säästlikkuse, tõhususe ja mõjususe 
põhimõtetega. 

3. Lõpuks omandasin 1990. aastatel avalike poliitikavaldkondade hindamise pädevuse nii 
Prantsusmaal (kahe ministeeriumideüleste poliitikate hindamise eest vastutava riikliku 
komitee liikmena) kui ka rahvusvahelisel tasandil koos INTOISAI programmi hindamisega 
tegeleva töörühmaga. See pädevus, mida olen edasi andnud mitmetes loengutes ja 
publikatsioonides, võimaldas mul alates 2008. aastast osaleda riigikontrolli hindamise 
seadusjärgsete ülesannete loomisel ning rakendada hindamismetodoloogiat praktilisel tasandil 
minu poolt teostatavates kontrollides.

4. Olen alati püüdnud kaasata meie kutsetegevusse tänapäevaseid meetodeid ja 
standardeid: riskianalüüs, sisekontrolli hindamine, kulude analüüsi ja halduskontrolli 
meetodid. Prantsuse auditi ja sisekontrolli instituudi (IFACI) töörühma liikmena olen ühtlasi 
andnud oma panuse mitmesse riskide kaardistamist ja siseauditit käsitlevasse publikatsiooni.

5. Olen kõiki neid kontrollialaseid lähenemisviise saanud rakendada audiitorina, ent ka 
organisatsiooni juhina, kuna töötasin kaheksa aastat Rouenis Haute-Normandie piirkondliku 
kontrolliasutuse juhina ning seejärel kaks aastat Marseille's Provence-Alpes-Côte d’Azuri 
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piirkondliku kontrolliasutuse juhina (vastutasin 26,5 miljoni euro riigieelarvevahendite eest). 
Nendel ametikohtadel määratlesin kohtuliku kontrolli ja tulemuskontrolli üksikasjaliku 
strateegia, arendasin välja riskide analüüsil põhinevad programmid ning koostasin ja 
arendasin kontrollimeeskondade pädevuste tugevdamise meetodeid. Oma ametiülesannete 
täitmisel tegelesin aktiivselt aruandlusega, kuna kõik meie aruanded on avalikud, mida ka 
meedias laialdaselt kajastatakse, ning arendasin suhteid meie välispartneritega, nagu saadikud, 
riigi administratsioonid, õigussüsteem.

II. Oma tegevuse käigus olen pidevalt püüelnud rahvusvahelise avatuse poole, mis 
võimaldab levitada häid tavasid ning edendada haldusjuhtimise sõltumatut kontrolli 
maailmas. Vastutades viie aasta vältel riigikontrolli rahvusvaheliste suhete eest riigikontrolli 
direktorina ning Euroopa Liidu kõrgeimate kontrolliasutuste kontaktkomitee vahelise 
kontaktametnikuna, osalesin aktiivselt INTOSAI ja EUROSAI tegevustes kutsestandardite 
määratlemise (kõrgeimate auditiinstitutsioonide rahvusvahelised standardid) ja programmi 
koostamise ja hindamise valdkonnas. Kontaktkomitees osalesin mitme töörühma töös ning 
valmistasin ette 2010. aasta detsembri kohtumist, mille eesistujaks oli riigikontrolli president 
Didier Migaud ning mis hõlmas seminari rahvusparlamentide rolli kohta pärast Lissaboni 
lepingu sõlmimist. See rahvusvaheline kogemus on mul võimaldanud paremini tundma 
õppida teiste riikide kontrollisüsteeme, mõista nende iseärasusi ja tugevaid külgi ning luua 
nende esindajatega viljakaid vahetus- ja koostöösuhteid.

III. Veel on minu töökogemust rikastanud arvukad kokkupuuted akadeemilise ringkonnaga 
nii minu loengute (juhtimisteadus ning avaliku poliitika hindamine) kui ka hulgaliste 
haldusjuhtimise ja selle kontrolli problemaatikale pühendatud publikatsioonide kaudu. 
Teoreetiline süvitsiminek on mulle õigupoolest alati tundunud vajalik minu kutsetegevuse 
rikastamiseks ja tulevikuväljavaadete seadmiseks.

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

Toon välja kolm juhtu, mis andsid mulle võimaluse muuta positiivses suunas avalike 
vahendite haldamist ja kontrolli.

1. Lõin 2010. aastal avaliku auditi õppekava, mille läbimisel antakse ülikoolidiplom ning 
kuhu võetakse vastu finantskohtute kohtunikke ning suurte riigikontrollide liikmeid. Mind 
inspireerisid tööd, mida olime läbi viinud EUROSAI (mille kaaseesistuja ma olin) koolituse 
komitee raames, et tuvastada avaliku auditi koolitusmehhanismid ning Euroopa Liidu 
kõrgeimate kontrolliasutuste poolt kasutatavad kvalifikatsiooniviisid, mis oleksid suunatud 
nende liikmetele. Eelkõige pakkusid meile huvi Euroopa Kontrollikoja, aga ka Suurbritannia, 
Taani või Austria koolitusvahendid ja kvalifikatsioonimudelid ning ma soovisin rakendada 
midagi sarnast ka Prantsusmaal, et meie kontrollitegevust professionaalsemaks muuta. Aastast 
kraadiõpet, mida viivad läbi lektorid ja praktikud ning mille läbimiseks on vaja kirjutada 
väitekiri, nähti hea täiendusena osalejate − kes olid suures osas lõpetanud kõrgkooli Ecole 
nationale d'administration − esialgsele õppele ning seda saatis suur edu. 2013. aastal võetakse 
õpilasi vastu neljandat korda.

2. 2011. aasta juulis nimetati mind Provence-Alpes-Côte d’Azuri piirkonna piirkondliku 
kontrolliasutuse juhiks ajal, mil mitme selle piirkonna saadiku suhtes oli algatatud 
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korruptsiooniga seotud uurimised, lõin kontrollistrateegia ning täiendavad meetmed (koolitus, 
standardite määratlemine), mille eesmärk oli tugevdada rikkumiste ja pettuste tuvastamist ja 
nende eest karistamist. Korraldasin ümber meie juriidilise funktsiooni: avaliku sektori 
peaarvepidajad, kes kontrolli puudumise tõttu pidid puudujäägid ise tasuma, keeldusid 
eeskirjadevastastest maksetest (näiteks ebaseaduslikud toetusrahad) ning nõudsid 
eelarvevahendite käsutajatelt nende tühistamist. Mis puutub korruptsioonivastasesse 
võitlusesse, siis suunasin kontrollitegevuse aususe põhimõtte kuritarvitamise tuvastamisele, 
arendasin suhteid prokuratuuridega, tegelesin aruannetega ning moodustasin meeskondi. Kahe 
aasta jooksul, kui koda ei olnud kohtu poole juba mitu aastat pöördunud, tegin prokuratuurile 
12 avaldust (üks toimik neljast) soosimiskahtlustuse kohta riigihangete läbiviimisel, avalike 
vahendite kuritarvitamise ning huvide konflikti kohta.

3. 2013. aastal olin kaaseesistuja töörühmas, mille lõi esimene president eesmärgiga 
määrata kindlaks riigikontrolli ja piirkondlike kontrolliasutuste kutsestandardid. Kõnealused 
standardid muudeti kohustuslikuks 2011. aasta detsembri seadusega. Oma 
sertifitseerimistöödes rakendab riigikontroll juba rahvusvahelisi auditeerimisstandardeid 
(ISAd). Siiski tuleks täpsustada tulemusauditite ja kohtuliku kontrolli suhtes rakendatavaid 
standardeid ning määratleda selgemalt kvaliteedikontrolli üksikasjad. Meid inspireerivad 
kõrgeimate auditiinstitutsioonide rahvusvahelised standardid ning oleme vastu võtnud 
üldpõhimõtete esmase raamistiku, millele järgnevad erinevatele kontrollitüüpidele 
rakendatavad täpsemad standardid. See tegevus toimus tihedas koostöös riigikontrolli ja 
kodade kohtunikega, eesmärgiga neid kaasata ning võtta arvesse nende kutsetegevuse kõiki 
aspekte. 

Sõltumatus

3. Aluslepingus on sätestatud, et kontrollikoja liikmed täidavad oma ülesandeid täiesti 
sõltumatult. Kuidas järgiksite teie seda kohustust oma tulevaste ametiülesannete 
täitmisel? 

Riigikontrolli kohtunikuna oman kaitstud staatust (eluaegne amet) ning minul lasuvad 
kohustused, mis tagavad minu sõltumatuse ning mis vastavad täpselt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 286 sätestatud kohustustele ning Euroopa Kontrollikoja eetikareeglitele. Seega 
jätkan minu praeguse staatusega kaasnevate standardite rakendamist ning kutsetegevust 
suunavate põhimõtete kasutamist, et täita oma ülesandeid võimalikult täpselt, objektiivselt, 
neutraalselt ja erapooletult. Sõltumatus on õigupoolest ülioluline, et tagada audiitorite töö 
kvaliteet ning kontrolliasutuse usaldusväärsus.

Hoiduksin mis tahes avalikest seisukohavõttudest, mis võivad seada kahtluse alla minu 
otsuste objektiivsuse. Püüaksin täita oma kohustusi, olles täielikult teadlik nendega seotud 
iseärasustest ja väljakutsetest ning tundes suurepäraselt pingeid ja eelarvamusi, mis võivad 
esile kerkida, et minu otsused oleksid täielikult informeeritud ja objektiivsed. Seetõttu hoian 
oma teadmised parimal tasandil kõiki asjakohaseid võimalusi kasutades. Kui peaks juhtuma, 
et mõne kohtuasja uurimisega kaasneb huvide konflikti tekkimise risk kas minu poolt võetud 
kohustuste või perekondlike või muude suhete tõttu, kõrvaldan end selle kohtuasja uurimisest.

Kuna täidan oma ametiülesandeid rahvusvahelisel tasandil, säilitaksin range sõltumatuse oma 
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riigi institutsioonidest ega laseks ennast mõjutada nende seisukohavõttudest ega huvidest, 
olgu tegemist Prantsusmaa avalike või eraasutustega.

Lõpetuseks soovin rõhutada, et välisaudiitori sõltumatus hõlmab nii kohustusi kui ka õigusi ja 
eelkõige võimalikult laiaulatuslikku juurdepääsu teabele ning programmi koostamise 
vabadust. Mulle näib, et Euroopa Kontrollikoda on võimeline täiel määral neid õigusi 
kasutama nii kojaüleselt kui ka selle liikmete tasandil.

4. Kas teid on tagasi kutsutud ülesannete täitmiselt, mida olete eelnevalt juhtimise 
valdkonnas täitnud, niivõrd kui seda menetlust on rakendatud? 

Minu ametiülesannetele piirkondliku kontrolliasutuse eelarvevahendite teise käsutajana seda 
menetlust ei kohaldata.

5. Kas osalete äritegevuses või on teil finantsvaldusettevõttega seotud huve või olete 
seotud ettevõtmistega, mis võivad minna vastuollu teie tulevaste kohustustega? Kas olete 
valmis avaldama oma finantshuvid ja muud seotused kontrollikoja presidendile ning 
tegema need avalikuks? Juhul, kui teie suhtes on praegu algatatud kohtumenetlus, kas 
oleksite võimeline andma sellel teemal selgitusi? 

Minu ametniku- ja kohtunikustaatus ning minu ametiülesanded keelavad mul igasuguse 
äritegevuse. Mul ei ole osalust üheski finantsettevõttes, ma ei ole seotud ettevõtmistega, mis 
võiksid minna vastuollu minu tulevaste kohustustega ning minu suhtes ei ole praegu algatatud 
ühtegi kohtumenetlust.

Olen valmis avaldama oma finantshuvid ja muud seotused kontrollikoja presidendile ja need 
avalikustama. 

6. Juhul, kui teid nimetatakse kontrollikoja liikmeks, kas olete valmis loobuma oma 
saadikukohast ning mis tahes ametikohast poliitilises erakonnas?

Jah. Minu kohtunikustaatus ning ametiülesanded kõikide poliitiliste erakondade saadikute 
poolt juhitavate omavalituse välisauditi juhatajana nõuavad selles valdkonnas ranget 
erapooletust. Ma ei ole ühegi poliitilise erakonna liige ning ma ei täida saadikukohustusi.

7. Kuidas lahendaksite raske rikkumisjuhtumi, näiteks pettuse või 
korruptsioonijuhtumi, millesse on segatud teie päritoluliikmesriigi kodanikud?

Ma käituksin täpselt samamoodi nagu mis tahes muu liikmesriigi puhul. Rakendaksin rangelt 
eeskirju, mis reguleerivad kontrollikoja ning Euroopa Pettustevastase Ameti vahelisi suhteid. 
Arvestades sellise juhtumi tundlikkust, tagaksin siiski tähelepanelikumalt menetluste 
nõuetekohase järgimise. Järgiksin hoolikalt konfidentsiaalsuse nõuet, kaasa arvatud minu riigi 
osapooltega suheldes. 

See suhtumine on omane kutsetegevusele, mida olen kogu oma karjääri jooksul rakendanud 
ning mille kohta tõin eespool välja minu hiljutisest kogemusest (Marseille's) pärinevad näited. 
See on kooskõlas minu eetikapõhimõtetega. 
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Ametiülesannete täitmine

8. Millised on teie arvates usaldusväärse finantsjuhtimise peamised omadused 
avalikus teenistuses?
Aluslepingu artiklis 317 on sätestatud, et liidu rahalisi vahendeid tuleb hallata „kooskõlas 
usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtetega” ning seda nõuet korratakse ka finantsmääruses. 
Euroopa Kontrollikoja (Euroopa Liidu toimimise leping, artikkel 248) ülesandeks on tagada 
see usaldusväärne finantsjuhtimine.

Usaldusväärse finantsjuhtimise omadused on määratlenud rahvusvahelise õiguse doktriin ja 
eelkõige INTOSAI. Need hõlmavad järgmist:

– finantsteabe kvaliteet;

– tehingute nõuetekohane teostamine;

– juhtimise hindamine;

– sisekontrolli ja siseauditi teostamine;

– sõltumatu väliskontroll;

– vastutus ja läbipaistvus. 

Finantsteabe kvaliteet

Enne tulemuslikkuse küsimuse tõstatamist tuleks meenutata, et ei saa olla head 
finantsjuhtimist ilma täpse finantsteabeta. Avalike vahendite raamatupidamine peab olema 
seadusekohane ja aus ning andma usaldusväärse pildi finantsolukorrast, varade seisust ning 
kõnealuse organisatsiooni juhtimistulemustest. 

Juhtimise seadusekohasus

Finantsjuhtimine peab toimuma kooskõlas tehinguid reguleerivate standarditega nii 
tavahaldamises (avalikud hanked, personalijuhtimine, lepingud, projektid) kui ka kõikides 
teistes sekkumisvaldkondades. 

Sellegipoolest ei piisa vastavuspõhimõttest usaldusväärse finantsjuhtimise määratlemiseks. 
Kodanikud soovivad saada kvaliteetseid teenuseid parima hinnaga. Seetõttu peab 
finantsjuhtimine olema ühtaegu nii seadusekohane kui ka tõhus.

Tulemuslikkus

Avalikke teenuseid tuleb pakkuda üldtunnustatud säästlikkuse (õigel hetkel eraldatud 
vahendid, sobivatel tingimustel ning asjakohases kvantiteedis ja kvaliteediga), tõhususe 
(vahendite ja tulemuste proportsioon) ja tulemuslikkuse (eesmärkide ja tulemuste 
proportsioon) põhimõtteid järgides. Need põhimõtted eeldavad haldajatelt asjakohaste 
juhtimismeetodite rakendamist: tegevuseesmärkide määratlemine, eelistatult mitmeaastase 
strateegilise kava raames, koos näitajatega, mis võimaldavad jälgida nende järgimist tegevuste 
ja tulemuste alusel. Prioriteetide järjestamine. Vahendite tulemuslikum kasutamine, püüdes 
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leida ressursse säästvamaid raha eraldamise, korraldus- või juhtimisviise.

Siia kuulub ka ühendusepoolne haldamine, eelkõige koos eelarve eesmärkide kaupa 
määratlemisega.

Sisekontrollid ja -auditid

Kooskõlas rahvusvaheliste standarditega, millega määratletakse täpselt sisekontrolli ja 
siseauditi põhimõtted ja üksikasjad, tuleb avalik-õiguslikel haldajatel rakendada mehhanisme, 
mis tagavad, et tehinguid tehakse seadusekohaselt ja kooskõlas nende eesmärkidega, 
tuginedes erinevate juhtimisprotsessidega seotud riskide analüüsile. Sõltumatu siseaudit 
võimaldab kontrollida sisekontrolli mehhanismide nõuetekohast toimimist ning koostada selle 
parandamiseks vajalikud meetmed tegevuskavas, mille rakendamist seeläbi kontrollitakse.

Euroopa Liidus, kus ühenduse ja liikmesriikide − kes haldavad ligikaudu 85% kulutustest − 
tasandite vaheline liigendus tekitab probleeme ja ohte, on sisekontrolli usaldusväärne 
korraldus ülimalt tähtis.

Väliskontroll

Avalike teenuste finantsjuhtimisele tuleb rakendada ranget ja sõltumatut väliskontrolli, 
millega tagatakse sisekontrolli tõhusus, kontrollitakse tehingute seadusekohasust, hinnatakse 
juhtimise tulemuslikkust ning formuleeritakse soovitused sisekontrolli parandamiseks. See on 
kontrollikoja ülesanne. Väliskontroll kuulub INTOSAI poolt Lima deklaratsiooniga alates 
1977. aastast määratletud rangesse ja nõudlikusse raamistikku ning nüüdsest ka 
kutsestandardite korpusesse (kõrgeimate auditiinstitutsioonide rahvusvahelised standardid).

Vastutus ja läbipaistvus

Avalik-õiguslikud haldajad peavad andma aru, eelistatult avalikult, oma tegevusest ja 
juhtimisest. Nad peavad olema vastutavad asjakohase karistussüsteemi alusel. 

Nende põhimõtete kohaselt lisati 2007. aastal jõustunud institutsioonidevahelise 
kokkuleppega kaks usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtet: halduskulude 
proportsionaalsus ning kasutajasõbralikud menetlused. Neid kahte mõõdet ei tohiks 
unustada valdkonnas, mida sageli kritiseeritakse selle keerukuse tõttu. Ühenduse vahendite 
haldamine ja nende kontroll peab toimuma kirjalike sätete alusel, mis on kohandatud just 
nendele tehingutele, milleks neid mehhanisme kasutatakse. 

9. Aluslepingust tulenevalt on kontrollikoda kohustatud aitama parlamenti eelarve 
täitmise kontrollimisel. Palun kirjeldage oma ülesandeid seoses Euroopa Parlamendile 
ja eelkõige selle eelarvekontrollikomisjonile mõeldud raportite koostamisel.

Osaleksin täielikult ülesannetes, mis on kontrollikojale määratud aluslepinguga, mille artiklis 
248 sätestatakse, et kontrollikoda abistab parlamenti ja nõukogu nende eelarve täitmise 
kontrollimisel. See tegevus hõlmab ühtaegu nii aruandeid (aastaaruanne ja eriaruanded) kui ka 
arvamusi ja seisukohti ning kontrollikoja juhtimist.

– Kontrollikoja liikme esmane ülesanne sektoris, mille eest ta vastutab, on juhtida 
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auditimeeskondi nii, et nende töö oleks kooskõlas kutsenormide ja kvaliteedistandarditega, 
mis tagavad meetodite ranguse, kasutatud andmete usaldusväärsuse ning kontrollitud asutuste 
põhjaliku küsitlemise järel formuleeritud järelduste õigsuse. Tagaksin isiklikult, et 
parlamendile esitatavad aruanded on asjakohased ja selged. Parlamendile ja eriti 
eelarvekontrollikomisjonile antav teave peab olema usaldusväärne, täpne ja kasulik. See käib 
nii aastaaruannete kui ka eriaruannete kohta.

– Teiseks on eriti eriaruannete kavandamise puhul oluline, et kontrollikoda arvestaks 
parlamendi ootustega. Seetõttu aitaksin arendada kontrollikoja ja parlamendi vahel niivõrd 
sagedasi teabevahetusi kui vajalik, et meie tegevus oleks kooskõlas praeguste probleemidega, 
vastaks parlamendi teabe- ja ekspertiisivajadustele ning tooks kergemini kaasa konkreetseid 
edusamme.

Olen Prantsusmaal täheldanud eeliseid, mida riigikontrolli ja parlamendi vaheline otsesem 
suhe annab. Kuigi kontrollikoda ja parlament ei ole seotud nii tihedalt nagu see on 
peaaudiitorite puhul parlamentaarsetes režiimides, on see suhe sellegipoolest arenenud ja 
süvenenud, mis on omakorda tuntavalt suurendanud kontrollikoja tõhusust, arendanud 
parlamendi ekspertiisi ning aidanud kaasa avalikule arutelule.

– Osaleksin kontrollikoja kolleegiumi otsuste tegemises, et võtta vastu aastaaruanne või 
kontrollikojaga seotud avalikud seisukohavõtud, samuti kõigis kontrollikoja juhtimisega 
seotud tegevustes.

10. Millist lisaväärtust annab teie arvates tulemusauditite läbiviimine? Kuidas peaks 
tulemusauditite järeldusi arvesse võtma haldusmenetlustes?

Tulemusauditid võimaldavad minna kaugemale vastavuskontrollidest ning hinnata, kas 
haldusjuhtimine on säästlik, tulemuslik ja tõhus ehk kas seatud avaliku halduse eesmärgid on 
saavutatud optimaalsetel tingimustel. Tulemusauditeid võib läbi viia komisjon või Euroopa 
Kontrollikoda. Mõlemad lähenemisviisid on ilmselgelt kasulikud ning üksteist täiendavad.

– Juhi või juhtorgani algatusel läbiviidav tulemusaudit on siseaudit. See võimaldab 
koguda teavet programmi täitmise kohta ning parandada tuvastatud puuduseid. See teave on 
hädavajalik tulevaste programmide koostamisel. Kontrollikoja ülesandeks on hinnata selle 
õigusust ja tõhusust, nagu ta tegi oma arvamuses nr 4/2012 komisjoni raporti kohta, mis 
käsitles liidu rahanduse hindamist, mis koostati kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikliga 318.

– Kontrollikoja teostatav tulemusaudit on välisaudit. See viiakse läbi eriaruannete raames, 
mille arv on viimase 5 aasta jooksul kahekordistunud 12 aruandest 2008. aastal 25 aruandeni 
2012. aastal.

Minu arvates on hädavajalik, et peale eelarve täitmist käsitleva aastaaruande tegeleks 
kontrollikoda eriaruannetele tuginedes rohkem ka teatavate ELi vahendite haldamist 
puudutavate valdkondade analüüsimisega. 

Selline suundumus, mis on kooskõlas haldusjuhtimise auditi arengutega maailmas ning mida 
toetab INTOSAI, vastab Euroopa poliitikavaldkondade määratlusele, mille kohaselt tehakse 
teatavaks eesmärgid ja oodatavad tulemused. Transpordi, tööhõive ja keskkonna alal püüdleb 
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Euroopa eesmärkide poole, mis tähendavad kodanike jaoks edasiminekut. Seetõttu tuleb suuta 
saavutatud tulemuste kohta aru anda ning kui need tulemused on ebapiisavad, siis leida selle 
põhjused.

Kontrollikoja tulemusaudititel ja eriti selle eriaruannetel on seega mitmeid eeliseid:

– need võimaldavad üksikasjalikult analüüsida eelarvevaldkondi või konkreetseid 
haldusprobleeme ning tegemist on analüüsiga, mida ei saa niisuguses vormis teha 
aastaaruande raames, millele kohaldatakse ajalisi piiranguid ning kinnitava avalduse 
spetsiifilist metodoloogiat;

– nendes uuringutes võib auditi objektiks valida kõik asjakohased teemad ja eelkõige 
tulemuslikkuse, mistõttu on need uuringud väga paindlikud ning võimaldavad tulemusauditite 
teostamisel kasutada erinevaid lähenemisviise. Nende auditite eeliseks on see, et neid võib 
teostada sõltumatu asutus, kes määrab ise oma programmi vastavalt sobivatele kriteeriumitele 
(finants- või sotsiaalmajanduslikud tegurid, riskid, tuvastatud puudused, prioriteedid, 
õigusraamistiku oodatavad arengud, poliitilised ja avalikud huvid);

– eriaruanded annavad Euroopa Parlamendile selgitusi konkreetsete valdkondade kohta 
ning võimaldavad vastata parlamendiliikmete küsimustele. Samuti pakub kontrollikoda 
Euroopa Parlamendile eriteadmisi, mille puhul on arvesse võetud praegusi probleeme;

– eriaruanded, mis on avalikud, annavad Euroopa kodanikele teavet liidu toimimise ning 
selle vahendite kasutamise kohta. Niisugune läbipaistvus on äärmiselt oluline, et Euroopa Liit 
oleks kodanikele lähemal ning neile mõistetavam.

Sarnaselt aastaaruandele tehakse nende aruannetega parandusettepanekuid, mis võimaldavad 
parlamendil sõnastada oma soovitused, mille järgimist jälgib kontrollikoda. Selline jälgimine, 
mille kohta esitati 2012. aastal eriaruanne, võimaldab ühtaegu hinnata kontrollikoja tegevuse 
asjakohasust ja tõhusust (tegemist on tavapäraselt kasutatava kontrolliinstitutsioonide 
tulemusnäitajaga) ning tagada, et asjassepuutuvad osapooled (eelkõige komisjon, 
liikmesriigid ja ametid) parandavad oma juhtimist ELi vahendite usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtete kohaselt. Loomulikult on parlamendil oluline roll nende 
soovituste rakendamise kontrollimisel ning asjakohaste meetmete toetamisel.

11. Kuidas võiks parandada koostööd kontrollikoja, riiklike kontrolliasutuste ja 
Euroopa Parlamendi (eelarvekontrollikomisjon) vahel Euroopa Liidu eelarvekontrolli 
puudutavatel teemadel?

1. Jälgiksin esmalt, et Euroopa Kontrollikoja ja riiklike kõrgeimate kontrolliasutuste 
vaheline koostöö toimuks ELi toimimise lepingu artikli 287 kohaselt usalduslikult, säilitades 
samas nende sõltumatuse. See sõltumatus, mis tagab kontrolli erapooletuse, tähendab rollide 
jaotamist, mille üksikasju tuletas Euroopa Kontrollikoda meelde oma 2007. aasta arvamusega. 

Kontrollikoja ja riiklike kõrgeimate kontrolliasutuste koostööd on võimalik parandada mitmel 
viisil. 

– Kontaktkomitee, mis ühendab riiklike kõrgeimate kontrolliasutuste juhatajaid ning 
Euroopa Kontrollikoja presidenti, on oma erinevate töörühmade tõttu kogemuste vahetamise 
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ja heade tavade loomise paigaks. See võib lihtsustada mitme kõrgeima kontrolliasutuse ja 
Euroopa Kontrollikoja ühiselt läbiviidavate auditite arengut. Seda kasutatakse tõhusalt 
Euroopa stabiilsusmehhanismi auditikomitee liikmeskonna määramiseks.

– Euroopa Kontrollikoda ja kõrgeimad kontrolliasutused võivad vahetada auditite 
läbiviimise alal kogemusi.

– Samuti on vaja kaasata Euroopa teemavaldkonnad riiklike kontrollide kavandamisse. 
Seda tundlikkust ELi vahendite juhtimise eripärade suhtes võib tugevdada Euroopa 
Kontrollikoja kontrollidega liikmesriikides, mis viiakse vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingule läbi „koostöös riigi auditeerimisasutustega”. Ometi on koostöö selles osas nõrk, 
mida näitavad ka kontaktkomitees läbi viidud uuringud. Seetõttu on vägagi soovitatav, et 
riiklikud kõrgeimad kontrolliasutused oleksid otsesemalt seotud Euroopa Kontrollikoja 
auditimissioonidega oma riigis, kuna see aitab kaasa ühiste töömeetodite arengule. 

– Sarnaselt paneb tihedam koostöö Euroopa Parlamendi ja riiklike parlamentide vahel 
viimased pöörama rohkem tähelepanu ELi vahendite kontrolli probleemidele ning see võib 
kaasa tuua riiklikele kontrolliasutustele suunatud auditinõudeid. Näiteks hindab Prantsusmaa 
Kontrollikoda praegu senati nõudmisel riigi ja regioonide projektilepinguid, mis on Euroopa 
Liidu struktuurifondide kasutamise vahendid.

Siiski tuleb neid toiminguid, mida tuleb kindlasti toetada ja arendada, läbi viia teises ajakavas 
ning teiste meetodite abil kui see toimub Euroopa Kontrollikoja kinnitava avalduse puhul. 
Seetõttu on need kasulikumad mitmeaastase lähenemisviisi raames läbiviidavate 
tulemusauditite puhul. Sellegipoolest võivad need selgitada teatavaid valdkondi, kus 
rikkumiste oht on suurem, ning anda Euroopa Kontrollikojale kasulikku teavet oma 
kontrollikava koostamiseks.

2. Samas vaimus tuleb parandada koostööd Euroopa Kontrollikoja ja Euroopa Parlamendi 
ja eelkõige selle eelarvekontrollikomisjoni vahel. 

– See koostöö seisneb tihedates suhetes ning tähelepanus, mida kontrollikoda osutab 
parlamendi nõuetele. Ilma et see mõjutaks sõltumatu programmi läbiviimist, võib 
kontrollikoda kaasata oma tööprogrammi rohkem parlamendi prioriteete arvestavaid auditeid.

– Eriaruannete üleandmise tähtaegu on igal juhul võimalik lühendada. Aastaaruannete 
üleandmise tähtaja vähendamine eeldab kogu aruannete koostamise ja kontrollimise protsessi 
põhjalikku läbivaatamist.

Muud küsimused
Kas võtaksite oma kandidatuuri tagasi, kui parlament ei soostu teid nimetama 
kontrollikoja liikmeks?
Euroopa Kontrollikoda ja selle üksikud liikmed saavad töötada üksnes usalduslikus suhtes ja 
otseses koostöös parlamendiga ja eriti selle eelarvekontrollikojaga. Parlamendi mittesoosiv 
arvamus tähendab, et sellest usaldusest jääb puudu ning seega ohustab seda suhet.

Aluslepingus osutatakse eraldi kontrollikoja liikmete sõltumatusele ja professionaalsusele. 
Kui parlament peaks kahtlema minu sõltumatuses ja minu kutsealastes võimetes ning ei 
soostu seetõttu mind kontrollikoja liikmeks nimetama, võtan ma oma kandidatuuri tagasi.
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