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ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ettepaneku kohta nimetada Oskar Herics kontrollikoja liikmeks
(C7-0009/2014 – 2014/0802(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 286 lõiget 2, mille alusel nõukogu 
konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0009/2014),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 108,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A7-0128/2014),

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 17. veebruari 2014. aasta koosolekul 
ära nõukogu nimetatud kontrollikoja liikme kandidaadi;

1. toetab nõukogu ettepanekut nimetada Oscar Herics 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. OSKAR HERICSI ELULOOKIRJELDUS

Haridus 

1976 Mattersburgi gümnaasium ja reaalgümnaasium küpsuseksamiga 
1982 Juuraõpingud Viini ülikoolis ja magistrikraad õigusteaduses 
alates 1992 Erinevate loengute külastamine Viini majandusülikoolis 

Erialaste ja isiksust arendavate täienduskursuste külastamine 
kontrollikojas 

Teenistuskäik
 
1982 Kohtupraktika Viini ringkonnakriminaalkohtus 
1982/1983 Põhiteenistus Austria sõjaväes 
1983 Posti- ja telegraafiamet (revisjon) 
1991 Astumine kontrollikotta 

(audiitor energeetikaosakonnas) 
1995 Kontrollikoja sisekontrolliosakonna liige (kuni 2001) 
1996 Auditijuht liikluse ja raudteetranspordi osakonnas 
1998 Auditijuht ja teadusküsimuste osakonna juhataja 

asetäitja 
1998 Kontrollikoja ametikohtade komisjoni liige (kuni 2003) 
2003 Pankade ja võlahalduse osakonna juhataja 
2006 Kontrollikoja ekspert riigivõlakomisjonis 

(kuni oktoober 2013) 
2007 Kontrollikoja esindaja Euroopa Nõukogu alalises komitees 

kohalike asutuste kulude eelarvestuse ja raamatupidamisaruannete 
küsimuses − VR-komitee (kuni 2009) 

2008 4. sektsiooni juhataja asetäitja (finantsid ja jätkusuutlikkus) 
2011 5. sektsiooni juhataja (finantsid ja majandus) 
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2. LISA. OSKAR HERICSI VASTUSED KÜSIMUSTIKULE

KÜSIMUSTIK KONTROLLIKOJA LIIKME KANDIDAADILE

Erialane töökogemus

1. Kirjeldage oma erialase töökogemuse tähtsamaid aspekte riigi rahanduse, avaliku 
halduse ja halduskontrolli valdkonnas.

Alates minu liitumisest Austria kontrollikojaga 1991. aastal tegelesin ma avaliku halduse ja 
avalik-õiguslike äriühingute auditeerimisega. Kogu oma tegevuses Austria kontrollikojas − 
audiitori, auditijuhi, osakonnajuhi ja sektsioonijuhina − rakendasin edukalt kõiki, ka Euroopa 
Kontrollikojas kasutusel olevaid audititüüpe (finantsaudit, vastavusaudit ja tulemusaudit). 
Eelkõige omandasin rohkem kui 100 teostatud auditi käigus ja osaledes riiklike 
auditeerimisasutuste riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil lõimitud auditiprotseduurides 
põhjendatud teadmisi ja laialdasi kogemusi auditeerimise ja revisjoni valdkonnas. Minu läbi 
viidud või juhitud auditid hõlmasid väga erinevaid liidu- ja liidumaavalitsuse asutusi, 
ettevõtteid ja muid asutusi energeetika-, liiklus- ja põllumajandussektoris, kultuuri- ja ürituste 
korraldamise ning teadusvaldkonnas, pangandus- ja finantssektoris. Kaheksa aasta jooksul, 
mil olin pankade ja võlahalduse eest vastutava auditeerimisosakonna juhataja, oli minu 
juhitud auditite peamiseks sisuks hinnata i) liidu, liidumaade ja kohalike omavalitsuste 
finantshaldust, ii) liidumaade konkreetseid prognoose, iii) avalik-õiguslike äriühingute 
riskantseid tehinguid, iv) sisekontrollisüsteemi tulemuslikkust kohalike asutuste 
finantshalduse valdkonnas ja v) riigipankade (sh Austria riigipanga) tulemuslikkust ja 
finantsjärelevalve süsteemide (finantsturu järelevalve, pankade maksevõime taastamise 
paketid) tõhusust. Sellega seoses koostatud Austria kontrollikoja kriitilised aruanded tõid 
kaasa mitmeid reforme, nt spekuleerimiskeelu sätestamise õigusaktina või finantsturgude 
järelevalve läbivaatamise, viisid poliitilise vastutuse ulatusliku ümbertöötamiseni parlamendi 
alamkojas ja liidumaade parlamentides ja andsid olulise panuse avalike ülesannete täitmise 
paremasse juhtimisse finantshalduse valdkonnas.

Rohkem kui kümne aasta jooksul, kui töötasin osakonna- ja sektsioonijuhatajana, vastutasin 
tegeliku auditeerimise kõrval töötajate juhtimise ja koolitamise, ressursside tulemusliku 
kasutamise ja auditeerimistegevuse juhtimise eest minu juhitud üksustes, 
auditeerimispõhimõtete sätestamise ja kvaliteedi tagamise eest ning Austria kontrollikoja 
välise esindamise eest.

Lisaks tegutsesin aktiivselt avaliku sektori finantskontrollivõrgustiku raames tehtava koostöö 
arendamises ja optimeerimises kahepoolsel, Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil. See leidis 
muu hulgas aset seminaridel, kursustel ja erialaste kogemuste vahetamise käigus teiste riikide 
kõrgeimate kontrolliasutustega (Horvaatia, Slovakkia, Makedoonia) ja minu vastutusel läbi 
viidud paralleelauditite kaudu teiste riikide auditeerimisasutustega (nt teemadel 
„Kliimamuutusega kohanemine Euroopa tasandil”, „Eurofisc” või „Auditeerimise kulud” 
Euroopa Kontrollikoja presidendist ja ELi liikmesriikide kõrgeimate kontrolliasutuste 
esindajatest koosneva kontaktkomisjoni töörühma „Struktuurifondid IV” raames).
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Minu vastutusajal ELi rahanduse osakonna juhatajana tegelesin intensiivselt ELi teemadega ja 
sain Euroopa Kontrollikoja tegevusega põhjalikult tutvuda. See toimus iga-aastase ELi 
finantsaruande koostamise, Euroopa Kontrollikoja Austrias läbi viidud auditite jälgimise ja 
ELiga seotud auditite iseseisva läbiviimise näol, nt LEADER 2007−2013 ja põllumajanduse 
keskkonnameetmed (ÖPUL) 2007−2013. ELi eelarve olulised tegevusvaldkonnad, nt 
põllumajandus, maaelu areng, keskkond, regionaalpoliitika, tööhõive ja sotsiaalküsimused, 
kajastuvad või kajastusid ka minu juhitud sektsioonide auditiosakondades. Minu pädevuses 
läbi viidud finantsauditid nendel tähtsatel ELi teemadel andsid mulle põhjaliku ülevaate ELi 
eelarve struktuurist ja nn struktuuri- ja põllumajandusfondide toimimisest.

Lisaks sellele olin ma aastatel 2006−2013 rahandus- ja eelarveeksperdina Austria valitsust 
nõustava organi, riigivõla komisjoni töörühma liige ja kontrollikoja esindaja alalises komitees 
kohalike omavalitsuste kulude eelarvestuse ja raamatupidamisaruannete küsimustes. Neid 
ülesandeid täites sain täiendada oma teadmisi lisaks auditeerimisele ka liidu, liidumaade ja 
kohalike omavalitsuste finantshalduse valdkonnas ja edukalt rakendada oma auditeerimisest 
saadud kogemusi Austria Vabariigi finantspoliitilise olukorra hindamisel ja eelarvepoliitika 
jätkusuutlikkuse ja kvaliteedi analüüsimisel.

2. Mis on kolm tähtsaimat otsust, milles olete oma erialase tegevuse ajal osalenud?

Kolm minu osalusega otsustusvaldkonda seostuvad praktiliste näidetega minu juhtivast 
auditeerimistegevusest Austria kontrollikojas.

1. Vahetult pärast ülemaailmse finantskriisi esimesi märke 2007. aastal algatasin pankade ja 
võlahalduse auditiosakonna toonase juhina finantsauditite läbiviimise liidu, liidumaade ja 
kohalike omavalitsuste finantshalduse valdkonnas alates 2008. aastast ja vastutasin algatajana 
selle rakendamise eest alates kavandamisest kuni aruandluseni. Mahukad auditiprotseduurid 
keskendusid võlahaldusele, finantsinstrumentide kasutamisele, eriti tehingutele 
tuletisinstrumentidega, prognooside ja riskide juhtimisele ning järelevalve- ja 
sisekontrollisüsteemide toimimisele. Auditites esitatud kriitilised tähelepanekud, mis muu 
hulgas näitasid ka kõrget riski pea 300 miljoni euro suuruse kahjumi tekkimisele liidu 
finantshalduse eest vastutavas Austria Liidufinantside Agentuuris riskantsete finantstehingute 
tõttu, tõid kaasa kaugeleulatuva mõju, mis seisnes selles, et aruanne i) oli aluseks kõrgeimal 
poliitilisel tasandil (liidukantsler ja rahandusminister) loodud töörühma moodustamisele; ii) 
viis Austria Liidufinantside Agentuuri vastavusnõuete uuestisõnastamiseni; iii) oli 
poliitikakujundajatele aluseks, mille põhjal hiljem määratleda spekuleerimiskeeld riigiasutuste 
finantstehingute teostamisel; iv) parandas sisekontrollisüsteeme ja tugevdas auditite 
metoodikat kohalike omavalitsuste kõigil tasanditel ning v) aitas kaasa riigi rahanduse 
tugevdamisele.

Kohalike asutuste finantsinstrumente käsitlevad finantsauditid lisati 2010. aastal INTOSAI, 
Kõrgeimate Kontrolliasutuste Rahvusvahelise Organisatsiooni poolt paradigmaatiliste auditite 
hulka, mida seni oli maailmas vaid 12. Need on INTOSAI kõigi liikmete jaoks 
rahvusvahelisel tasandil võrdlusaluseks kui eriti sisukad ja õnnestunud näited riiklikul tasandil 
iseäranis edukatest audititest.

2. Vastutava sektsioonijuhatajana tegelesin sellega, et tugevdada Austria kontrollikoja 
positsiooni liidu raamatupidamisaruannete auditeerimisel ja algatasin uusi meetmeid 
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finantsauditite valdkonnas, rakendades rahvusvahelisi auditeerimisstandardeid (ISSAI ja 
ISA). See puudutab eelkõige toimimisauditite kehtestamist teatud eelarve koostamise 
süsteemidele, nt rahastamisprotsessidele ja personaliarvestusele. Need süsteemipõhised 
toimimisauditid võttis Austria kontrollikoda pärast Šveitsi ja Ühendkuningriigi kõrgeimate 
kontrolliasutustega konsulteerimist edukalt kasutusse. Toimimisaudititest ja eelarvearvestuse 
sisekontrollisüsteemi auditeerimisest saadud kogemuste põhjal viib minu sektsiooni vastutav 
auditiosakond täiendavate tõendite saamiseks riskipõhiselt läbi valimi auditeerimise, mille 
eesmärk on ISSAI 1200 kohaselt omandada piisav kindlustunne, et aastaaruanne ei sisalda 
olulisi väärkajastusi.

3. Austria kontrollikoja kõrgeima esindajana tegutsesin aktiivselt töörühmas, mille ülesandeks 
oli luua Euroopa Stabiilsusmehhanismi (ESM) juurde sõltumatu väline auditikomisjon, mis 
loodi Saksamaa kõrgeima kontrolliasutuse algatuse alusel. Nõustamise käigus suutis Austria 
kontrollikoda Austria poliitikakujundajaid oma seisukohtades edukalt veenda, andes 
pädevatele otsustajatele õigeaegselt teavet ja nõudes, et ESMi lepingus oleks asjakohasel 
kujul ette nähtud sõltumatu ja tõhus väline avalik finantskontroll. Neid algatusi kroonis 
otsustav edu, kuna ESMi lepinguga kinnitati viieliikmelise välise sõltumatu auditikomisjoni 
loomine. See on oluline samm ESMi tegevuse aruandluskohustuse ja läbipaistvuse 
suurendamise poole.

Sõltumatus

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

Kontrollikoja liikmete sõltumatuse suur tähtsus avaldub selles, et see on sätestatud nii 
Euroopa Liidu toimimise lepingus (artikkel 285 ja artikli 286 lõige 1) kui ka Lima 
deklaratsioonis, mis käsitleb finantskontrolli suuniseid (INTOSAI IX kongress 1977), mida 
arendati edasi México deklaratsiooniga 2007. aastal. Eeskirjad kontrollikoja 
käitumiskoodeksis, eetikasuunistes ja kodukorra jõustamissätetes on täpsustatud 
sõltumatusnõuded, millega ma täielikult ja reservatsioonideta nõustun. Sellega peaks olema 
tagatud, et säilitatakse ja edendatakse üldsuse usaldust kontrollikoja auditeerimisülesannete 
objektiivse, sõltumatu ja professionaalse täitmise suhtes.

Minu seisukohal on täieliku sõltumatuse nõue avaliku sektori tõhusa ja tulemusliku 
finantskontrolli peamine alustala, millest sõltub selle usaldusväärsus ja seega vastuvõetavus. 
Pikaajaliste auditeerimiskogemuste käigus olen jõudnud arusaamale, et sõltumatus on otseses 
seoses isiku väärikuse, parteituse ja huvide konfliktide vältimisega. Kontrollikoja liikmed 
peavad olema eeskujuks ja ilma kahtluseta nendele kriteeriumidele vastama.

Nimetatud põhimõtteid järgisin ma suurima sisemise veendumusega kõigil Austria 
kontrollikojas täidetud ametikohtadel, alates audiitorist ja auditijuhist kuni osakonna- ja 
sektsioonijuhatajani, ja tõestasin seda auditeerimistegevuse jooksul ka väga tundlikes 
küsimustes, nt abikavade ja konkurentsieeskirjade võimalike rikkumiste ja karistatavate 
tegude kahtlustamise korral.

Kui mind peaks nimetatama kontrollikoja liikmeks, järgin ma ülima täpsusega kehtivaid 
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sätteid sõltumatuse säilitamiseks, nagu olen seda senises töös teinud, et mu sõltumatus oleks 
kahtluseta tagatud. See kehtib ka juhul, kui seoses minu pädevusse kuuluva 
auditeerimisülesandega tekib huvide konflikt minule kuuluva vastutusega. Sellisest 
auditeerimisülesandest loobun ma presidendi nõusolekul.

4. Kas Teid vabastati varem Teie täidetud haldusülesannetest, kui selline menetlus on 
ette nähtud?

Ma ei ole täitnud haldusülesandeid, samuti ei ole Austrias ette nähtud formaalset vabastamist 
haldusülesannetest.

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 hetkel 
seotud mõne kohtumenetlusega, andke palun selle kohta lähemat teavet.

Vastavalt Austria põhiseaduse artiklile 126 on Austria kontrollikoja liikmetel keelatud osaleda 
nende ettevõtete juhtimises ja haldamises, mille suhtes kohaldatakse kontrollikoja auditeid, 
samuti osaleda muude kasumile suunatud ettevõtete juhtimises ja haldamises.

Mul ei ole äri- ega finantshuvisid või muid kohustusi, mis võivad sattuda vastuollu minu 
tulevase tööga. Vastavalt kontrollikoja liikmete käitumiskoodeksile teavitan presidenti 
ametisseastumisel oma finantshuvidest ja muudest kohustustest, et ta saaks need avalikustada. 
Peale selle teatan ma, et ma 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 poliitilises erakonnas?

Ma ei tegutse ühelgi valitaval ametikohal ega täida ka ühtegi aktiivset ülesannet vastutaval 
ametikohal erakonnas. Minu jaoks on iseenesestmõistetav, et ma ei võta selliseid tegevusi 
oma tulevaste ülesannete täitmisel Euroopa Kontrollikoja liikmena vastu.

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

Kontrollikoja liikmed teevad selle otsuse nr 97-2004 alusel ulatuslikku koostööd Euroopa 
Pettustevastase Ametiga (OLAF) selle juurdlustes pettusega võitlemise, korruptsiooni ja muu 
liidu finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse valdkonnas. Auditeerimistegevuse käigus 
ilmnevad kahtlused või viited võimalikule pettusele, korruptsioonile või muule liidu 
finantshuve kahjustavale ebaseaduslikule tegevusele edastab Euroopa Kontrollikoda 
viivitamata OLAFile. See põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287 lõikel 2, mille 
kohaselt teatab kontrollikoda seoses oma auditeerimistegevusega üksikasjalikult kõigist 
eeskirjade eiramise juhtudest. See puudutab nii tulusid (nt tollimaksude ja muude maksude 
vältimine) kui ka kulusid (nt ELi toetuste kuritarvitamine).

Euroopa kodanike usalduse säilitamiseks Euroopa Liidu institutsioonide toimivuse suhtes on 
minu arvates vältimatu, et eelkõige aitaksid ka kontrollikoja liikmed viivitamata avastada 
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võimalikke pettusejuhtumeid sellega, et nad edastavad neile teadaolevad pettusekahtlused 
kohe OLAFile, sõltumata isikust või päritolust. Sõltumatuse ja parteituse põhimõtted kehtivad 
seetõttu enesestmõistetavalt ilma piiranguteta ka minu enda liikmesriigi isikutega seotud 
võimalike eeskirjade rikkumise või pettuse- või korruptsioonijuhtumite korral.

Põhjendatud kahtluse korral, et tegu on eeskirjade rikkumisega, olen oma senises töös Austria 
kontrollikojas võtnud vajalikke meetmeid, vajaduse korral ka enda auditimeeskonna liikmete 
suhtes, mis ulatusid distsiplinaar- või kriminaaljuurdluse algatamiseni pädeva asutuse poolt. 
Lisaks sellele olen mitmete minu juhitud või minu vastutusel olevate auditite puhul 
põhjendatud kahtluse korral, et tegu on karistatava tegevusega, andnud korralduse, et 
kriminaaluurimiseks loodud riigiprokuratuuri teavitatakse viivitamata ja edastatakse talle 
vastavad audititulemused. Nii oli see näiteks kõrge riskiga finantstehingute ja nendest 
tuleneva riikliku transpordiettevõtte kahjumi korral ning samamoodi ka ühe liidumaa pealinna 
finantsspekulatsioonidest tuleneva ähvardava kahjumi puhul. Samamoodi algatasin ka 
tõendatud ja ilmse isikliku kasumi hankimise ja hanke-eeskirjade rikkumise alusel 
riigiprokuratuuri kohese sekkumise ulatusliku pettuse- ja korruptsioonijuhtumi kahtluse korral 
minu liidumaa energeetikaettevõttes. See tõestab, et eeskirjade ilmnenud rikkumise korral ei 
tee ma vahet piirkondlike aspektide või isiklike kriteeriumide alusel ja käsitlen kõiki 
kahtlusejuhtumeid ühtemoodi.

Seda sirgejoonelist ja kompromissitut käitumisviisi rakendaksin ma ka Euroopa Kontrollikoja 
liikmena eeskirjade raskete rikkumiste ja võimalike pettuse- ja/või korruptsioonijuhtumite 
korral, sõltumata asjaomaste isikute rahvusest, ja ka minu liikmesriigist pärit isikute 
osalemisel ja kaasaksin usaldusväärsuse säilitamise nimel viivitamata ka OLAFi.

Kohustuste täitmine

8. Millised peaksid olema usaldusväärse finantshalduse tava peamised tunnused 
avalikus halduses?

Lisaks raamatupidamiskontode usaldusväärsusele ja Euroopa Liidu kulude seaduslikkusele ja 
korrektsusele on erilise tähtsusega finantshalduse usaldusväärsus ja sellest tulenevalt Euroopa 
Liidu poliitika tulemuslikkus ja tõhusus.

Finantshalduse usaldusväärsuse hindamisel vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
287 lõikele 2 ja Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavate finantseeskirjade 
(finantseeskirjad) artiklile 30 peab Euroopa Kontrollikoda hindama, kas finantshaldus vastab 
kokkuhoidlikkuse, usaldusväärsuse ja tulemuslikkuse põhimõtetele. Need 
auditeerimispõhimõtted kujutavad endast teisalt tegevusjuhiseid auditeid läbiviivatele 
asutustele, mille kohaselt nad ELi vahendeid haldama peavad.

Minu kogemuste alusel liidu- ja liidumaavalitsuste ja avalik-õiguslike äriühingute 
auditeerimisel Austria kontrollikojas on usaldusväärse finantshalduse tava eelduseks tõestatult 
funktsioneerivad tegevusviisid ja toimiv kontrollisüsteem.
Pean vajalikuks järgmiste kriteeriumide täitmist, et ELi vahendeid kasutataks mitte ainult 
seaduslikult ja korrektselt, vaid ka võimalikult suure mõju saavutamiseks:

– haldustegevuse selge õigusraamistik ning lihtsad ja kergesti mõistetavad 
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finantsjuhtimise ja programmide rakendamise eeskirjad;
– ühesed, konkreetsed ja mõistetavatel vajadusanalüüsidel põhinevad 

poliitikaeesmärgid;
– haldusjuhtimise selged pädevused, läbipaistev organisatsioonistruktuur ja piisavad 

rahalised ning inimressursid;
– kavandatava mõju määratlemine ja sisukad tulemusnäitajad mõju mõõtmiseks;
– läbipaistev aruandlusmehhanism avalike vahendite kasutamise kohta, eelkõige 

tunnustatud raamatupidamis- ja aruandluseeskirjad ja -standardid;
– toimiv sisekontrollisüsteem, et tagada menetluste nõuetekohane läbiviimine;
– väliste avalike finantskontrolliasutuste läbiviidavad tulemusauditid, et anda 

demokraatliku legitiimsusega asutustele (st parlamentidele) ja huvitatud üldsusele 
asjakohast, sõltumatut ja võimalikult objektiivset teavet selle kohta, kuidas 
aruandluskohustustega asutused oma ülesandeid täidavad, lähtudes kokkuhoidlikkuse, 
usaldusväärsuse ja tulemuslikkuse kontrollimise põhimõtetest.

Nimetatud kontekstis peab Euroopa Kontrollikoda iseäranis kontrollima, kas

– eesmärkide teostamiseks rakendatud meetmed on sobivad ja nende jaoks ettenähtud 
rahalised vahendid piisavad;

– olemasolevad standardid võimaldavad vastavust silmas pidades tõhusalt rakendada 
programme ja tagada tugev orienteeritus teenustele ja klientidele ning edendada 
sihipärast tulemuste saavutamist;

– haldusasutuste vastutus oma ülesannete, kulude ja rahastamise eest on 
eesmärgipäraselt reguleeritud, et edendada vastutuse võtmist ja häid haldustavasid;

– on olemas arusaadav finants- ja ajaline raamistik, mida järgitakse, ja jälgitakse, kas 
eelarve täitmine on piisavalt läbipaistev;

– rakendatud avalike vahendite mõju on saavutatud. Soovitud tulemuste sõnastamisel 
tuleb lisaks lühiajalistele eesmärkidele arvesse võtta ka jätkusuutlikkuse aspekte. 
Väljundi (mis tuleb programmi raames saavutada), tulemuste (vahetult programmi 
põhjustatud muutused) ja mõju (pikaajalised muutused, mis tulenevad ELi 
sekkumisest) esitamise aluseks peavad olema asjakohased ja usaldusväärsed andmed;

– raamatupidamine ja aruandlussüsteemid on usaldusväärsed, et hinnata tulemuste 
kattuvust juhtimiskavas sätestatud eesmärkide ja näitajatega;

– sisekontrollisüsteemi ülesehitus on eesmärgipärane ja kontrollisüsteem toimib tõhusalt 
ka juhtimis- ja kontrollivahendite puhul.

Euroopa Kontrollikoja liikmena pööraksin auditite raames nendele nõuetele ja nende 
täitmisele sama suurt tähelepanu, kusjuures kõrgem eesmärk oleks tagada avalike vahendite 
võimalikult hea kasutamine, et vähendada nende vahendite rakendamisel kulusid ja/või 
suurendada kasu. See on veelgi tähtsam, kuna Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide 
eelarvetele avaldub praegu aina suurenev rahaline surve tagada avalike haldusasutuste 
finantsjuhtimise vajalikkus, usaldusväärsus ja tulemustele suunatus.

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?

Parlament kui eelarve täitmisele heakskiitu andev institutsioon ja iseäranis 
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eelarvekontrollikomisjon moodustavad kontrollikoja aruannete olulise sihtrühma, kuna 
parlament toetub finantsjuhtimise hindamisel, eelarve täitmise kohta otsuse langetamisel ja 
soovituste jagamisel eelkõige kontrollikoja aruannetele. Need aruanded peavad seega vastama 
täielikult kontrollikoja tulemusauditi käsiraamatu nõuetele, olema eelkõige objektiivsed, 
täielikud, selged, veenvad, asjakohased, täpsed, konstruktiivsed ja sisukad.

Parlament vajab ELi eelarve täitmise järelevalvel ja eelkõige sellele heakskiidu andmise 
menetluses piisavalt ajakohaseid ja rakendatavaid andmeid ELi vahendite haldamise tõhususe 
ja tulemuslikkuse kohta. Seda saab saavutada, kui kinnitava avalduse jaoks tehtavate 
kontrollide raames võtta rohkem arvesse usaldusväärsuse ja tulemuslikkuse küsimusi. Samuti 
võidaks kontrollikoja eriaruannetes pöörata rohkem tähelepanu kontrollikriteeriumide 
(seaduslikkus, korrektsus, säästlikkus, usaldusväärsus ja tulemuslikkus) erinevatele 
kombinatsioonidele ja seejuures ka süsteemipõhistele küsimustele. Minu arvates oleks 
parlamendi ja eeskätt eelarvekontrollikomisjoni liikmetele iseäranis kasulik, kui 
põhimõtteliselt kaasneks kontrollikoja mis tahes olulise kriitikaga ka konstruktiivne soovitus; 
sellega saavutatakse tulemustele orienteeritud lähenemine. Ma veenduksin isiklikult selles, et 
minu tulevases mõjualas juhitava auditimeeskonna töö oleks ajakohane, kvaliteetne ja 
tulemustele orienteeritud, ja hoolitseksin aasta- ja eriaruannetes sisalduvate märkuste ja 
soovituste olulisuse ja järjepidevuse eest.

Asjakohase ja õigeaegselt teostatud auditi õnnestunud näitena minu senisest ametialasest 
tegevusest võin muu hulgas välja tuua selle, et minu juhitud finantsturujärelevalve auditit 
käsitlev aruanne esitas poliitilistele otsustajatele tähtsat teavet ja kasulikke soovitusi. Umbes 
kümne kuu jooksul parlamendi alamkojale tutvustatud aruannet ja selles sisalduvaid 
märkuseid ja soovitusi võeti Austria finantsturujärelevalve ümberkorraldamises lõpuks suurel 
määral arvesse.

Aruannete kõrval, mis on kontrollikoja tegevuse keskmeks, näen ma veel üht võimalust 
parlamendi ja eelarvekontrollikomisjoni toetamiseks ja nõustamiseks, nimelt esitada 
omaalgatuslikke arvamusi arutusel olevate projektide, nt seadusandlike ettepanekute kohta, ja 
koostada seisukohavõtte ja ülevaatlikke aruandeid erinevate toimuvate sündmuste kohta. Oma 
senistest kogemustest lähtuvalt olen veendunud, et parlamendi ja eelarvekontrollikomisjoni 
kui tähtsate sidusrühmade soove ja huvisid tuleks kontrollikoja auditiprogrammi koostamisel 
võimaluse korral arvesse võtta.

Oma senises töös Austria kontrollikojas oli üks mu peamistest ülesannetest osaleda koos 
presidendiga kontrollikoja aruannete käsitlemisel Austria parlamendi vastavates komiteedes ja 
aruandeid ise liidumaade parlamentides esitleda. Lisaks pidin vajaduse korral iseseisvalt 
vastama parlamendiliikmete küsimustele ajutiste uurimiskomiteede ees, kes tegelesid 
kontrollikoja aruannetega. Selle tiheda koostöö raames parlamentaarsete institutsioonidega 
sain väärtuslikke teadmisi parlamentide tööst ja õppisin paremini tundma huvipunkte ning 
konkreetseid nõudmisi parlamentaarsele kontrollile. Väga eesmärgipäraseks ja Austria 
kontrollikoja ja parlamendi vahelise koostöö jaoks kasulikuks osutusid korrapäraselt 
toimunud kokkusaamised ja arutelud teatud parlamendikomisjoni saadikutega, mille käigus 
käsitleti kontrollikoja aruandeid (kontrollikojakomisjon). Seejuures kaasati 
parlamendiliikmete ideid ja vajadusi ajakohaste audititeemade ja aruandlusvormide osas. 
Sellist konstruktiivset dialoogi julgustaksin ja võimaluse korral rakendaksin ka Euroopa 
Kontrollikoja tulevase liikmena ja teeksin kõik endas oleneva, et tõhusalt ja jätkusuutlikult 
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edendada ja toetada Euroopa Kontrollikoja koostööd parlamendi ja iseäranis 
eelarvekontrollikomisjoniga.

10. Milline on Teie arvates tulemusauditi lisandväärtus ja kuidas tuleks tulemused selle 
juhtimisse kaasata?

Euroopa Parlament oli Euroopa Komisjoni 2011. aasta eelarve heakskiitmise käigus 
2013. aasta aprillis seisukohal, et vastavusauditit peaks täiendama tulemusaudit, millega 
hinnatakse liidu poliitikavahendite majanduslikkust, tõhusust ja mõjusust. Sarnase seisukoha 
võttis ka eelarvekontrollikomisjon oma 8. jaanuari 2014. aasta aruandes kontrollikoja tulevase 
rolli kohta.

Euroopa Kontrollikoja auditites käsitletakse nii nõuetekohasust kui ka majanduslikkust. 
Finants- ja vastavusaudit on eelarve heakskiitmismenetluse tähtsad osad ja olulised eelkõige 
selle hindamisel, kas ELi vahendeid kasutati seaduslikult ja nõuetekohaselt. Teavet avalike 
vahendite säästliku, majandusliku ja tõhusa kasutamise kohta annavad seevastu 
tulemusauditite tulemused. Oluline on minu jaoks seejuures see, et otsustajatele antakse ühelt 
poolt audititega kogutud teavet selle kohta, millist mõju ELi vahenditega saavutatakse, ja 
teisalt konkreetseid ja rakendatavaid soovitusi selle mõju parandamise kohta.

Minu jaoks ei ole niivõrd tegu küsimusega, kumba eelistada (kas tulemusaudit finantsauditi 
asemel või vastupidi), vaid pigem sobiva tasakaalu ja kombinatsiooni leidmise küsimusega, 
mille eesmärk on tugevdada kontrollikoja üldmõju. Auditite puhul, mida kontrollikoda teostab 
kinnitava avalduse koostamist silmas pidades, võib ta samal ajal näiteks kindlaks teha, 
millistes konkreetsetes valdkondades on suurem risk majanduslikkuse osas ja selle põhjal 
rakendada suunatud tulemusauditeid. Samamoodi võivad tulemusauditite käigus ilmneda 
puudused seaduslikkuse ja nõuetekohasuse osas, mida tuleks nende olulisuse korral alati 
uurida. Selles avaldub vaatamata kõigile erinevustele nende kahe auditiliigi suure koostoime 
tähtsus. Niipalju kui mina saan seda väljastpoolt hinnata, peaks kontrollikoda pöörama veelgi 
suuremat tähelepanu tulemusauditite läbiviimisele.

Ka kontrollikodade puhul piiratud vahendeid tuleb tõhusalt rakendada. Minu arvates on vaja 
auditite kavandamisel valida välja need valdkonnad, mille puhul on suur tõenäosus (kõrge 
risk), et neis tegutsetakse mittemajanduslikult või ebatõhusalt. Sellega tuleks suurendada 
kontrollide suunatust riskidele, st võimalikke riske finantsjuhtimise usaldusväärsusele tuleks 
rangemalt hinnata. Sama suure tähtsusega on teemad, mille puhul on oodata suurt kasu 
auditeeritud asutusele ja valitsussektorile. Tulemusauditid pakuvad riskivaldkondadele 
keskendudes ja sidusrühmadele huvipakkuvaid teemasid käsitledes ulatuslikke võimalusi 
lisandväärtuse loomiseks.

Tulemusauditid pakuvad mitmesugust kasu: i) auditeeritud asutuste tähelepanu juhitakse 
võimalikele tuludele ja säästmisvõimalustele, kvalitatiivsetele ja kvantitatiivsetele 
parandustele ja vältimatutele puudustele ja teostatavatele eelistele; ii) parlamendile ja 
eelarvekontrollikomisjonile antakse usaldusväärseid andmeid ja veenvaid soovitusi, mille 
alusel saab edukalt otsuseid langetada avalike vahendite hankimise ja optimaalse kasutamise 
ja alternatiivsete tegutsemisvõimaluste kohta; iii) üldsus saab arusaadava ülevaate avalike 
vahendite saamise ja kasutamise kohta. Kontrollikoja auditeerimistegevuse ennetav mõju 
aitab vältida raiskamist ja majandamisvigu ning takistab ka korruptsiooni.
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Tulemusauditite teemade valikul rakendatakse nii kulude ja tulude analüüsi kui ka probleemi- 
ja riskianalüüsi. Esmajoones tuleb silmas pidada rahaliste vahendite asjakohast haldamist 
(finantsmõju ELi eelarvele, kulude säästmine, tulemuslikkuse suurendamine), 
riskipotentsiaali, parandusvõimaluste ulatust, hetkesündmusi, avalikku huvi ja ennetavat 
mõju. Eesmärgiks peab olema, et kontrollikoja aruannetes sõnastatakse põhjalikud seisukohad 
ja soovitused majanduslikkuse ja tõhususe parandamiseks, läbipaistvuse suurendamiseks ja 
aruandluskohustuse täitmise edendamiseks. Edasi tuleb järelkontrollide käigus mõõta 
kontrollikoja auditiprotseduuride tulemuslikkust oma soovituste rakendamisel. Sellega saab ta 
suurendada oma tõhusust.

Austria kontrollikojas töötamise ajal tegelesin ma kõikide auditiliikidega. 
Sektsioonijuhatajana osalesin olulisel määral finantskontrolli süsteemi parandamises seoses 
liidu aastaaruannete auditeerimisega ja liidu aastaaruannete koostamisega. Sellesse etappi 
langes ka liidu raamatupidamise üleviimine ühekordse kirjendamise meetodilt (puhas 
sularahaarvestus) kahekordse kirjendamise meetodile ja sellega seoses Austria Vabariigi 
algbilansi kontrollimine.

Minu auditeerimistegevuse keskmes Austria kontrollikojas oli tulemusauditite valdkond. 
Need puudutasid pea kõiki liiduvalitsuse, liidumaavalitsuste ja kohalike omavalitsuste 
valdkondi, nt teadustegevust, põllumajandust, tööturgu, maksusid, omandit, liiklust, 
energeetikat ja finantsjuhtimist. Lisaks sellele tegutsesin ma − suuresti juhtivates ülesannetes 
− suurte ja oluliste majandusettevõtete, nagu Austria Riigipanga, Austria Riigiraudtee, Austria 
Elektrimajanduse Aktsiaseltsi, Maanteede- ja Kiirteede Finantseerimise Aktsiaseltsi 
(ASFINAG) ja Austria Ringhäälingu finantshalduse auditeerimisel. Need auditid mitte ainult 
ei viinud auditeeritud asutuste tõhusama ja majanduslikuma tegutsemiseni, vaid tõid kaasa ka 
miljonite suuruse säästu. Seejuures saadud teadmisi ja kogemusi saaksin oma tulevases 
tegevuses edukalt kasutada avalike vahendite tõhususe ja tulemuslikkuse parandamisel ELi 
kodanike heaolu nimel ja luua niimoodi valitsussektorile märgatava lisandväärtuse.

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

ELi vahendite seaduslik ja majanduslik kasutamine on ühtmoodi nii Euroopa Liidu kui ka 
selle liikmesriikide huvides. Rohkem kui 80% ELi eelarvevahenditest hallatakse ühiselt, 
millega nii komisjon kui ka liikmesriigid vastutavad eelarve nõuetekohase täitmise eest. 
Sellest tulenevalt on kontrollikoda ja liikmesriikidevälised kontrolliasutused rakendatud 
vahendite välisel kontrollimisel partnerid.

Riiklike kõrgeimate kontrolliasutuste audititel on seega ELi vahendite valdkonnas määrav 
tähtsus, kuna võimalike vigade varajase avastamise ja viivitamatu kõrvaldamisega välditakse 
komisjoni finantskorrektsioone. Lisaks võivad liikmesriikide kõrgeimad kontrolliasutused 
riiklike ekspertidena anda eelkõige haldus- ja operatiivstruktuuri süsteemiaudititega 
väärtusliku panuse riikliku haldus- ja kontrollisüsteemi kvaliteedi tõstmisse. See nõuab siiski 
tähelepanu pööramist ELi vahendite haldamise eripärale ja ELiga seotud küsimuste suuremat 
kaasamist riiklike kõrgeimate kontrolliasutuste auditikavadesse ja auditeerimistegevusse.

Euroopa Kontrollikoja, riiklike kõrgeimate kontrolliasutuste ja parlamendi koostöö 
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parandamiseks on mõeldavad järgmised aspektid:

– kontrollikoja ja riiklike kõrgeimate kontrolliasutuste ressursside koordineerimine ja 
audititegevuse tugevam kooskõlastamine ELi eelarve kulude ja majanduslikkuse 
hindamisel, et vältida auditite dubleerimist, mis suurendab tõhusust igal 
auditeerimistasandil;

– auditi- ja kontrolliandmete ning audititeabe vahetamine kontrollikoja ja riiklike 
kõrgeimate kontrolliasutuste vahel õiguslike võimaluste piires;

– liikmesriikide kõrgeimad kontrolliasutused võiksid rangemalt kontrollida ELi 
vahendite kasutamist enda ühiselt kooskõlastatud tulemus- ja tõhususaudititega, mis ei 
ole välja töötatud kontrollikoja osalusel või sellega koostöös;

– kontrollikoda ja kõrgeimad kontrolliasutused peaksid taotlema ELi vahendite 
haldamise eeskirjade asjakohast lihtsustamist ja kasutatud vahendeid või nendest 
tuleneva kasu käsitleva sisekontrolli kulude proportsionaalsust;

– kontrollikoda võiks rohkem toetuda riiklike kõrgeimate kontrolliasutuste 
audititulemustele ja viia seega läbi vähem otseseid süvendatud auditeid, mille puhul 
tuleb eelnevalt lahendada ühtsete standardite ja auditeerimispõhimõtete küsimus. Need 
tulemused võiksid parlamendi eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlusse 
lisamisel kasu tuua;

– süstemaatilise teadmiste ja kogemuste vahetamise suurendamine: Euroopa 
Kontrollikoja presidendi ja kõrgeimate kontrolliasutuste kontaktkomisjon pakub oma 
töörühmade ja algatustega suurepäraseid võimalusi auditeerimistegevusele kasulike 
meetodite ja standardite vahetamiseks ja väljatöötamiseks.

Kontrollikoja ja liikmesriikide kõrgeimate kontrolliasutuste usalduslik, partnerlusele suunatud 
koostöö, mis säilitab ka nende sõltumatuse, edendab põhjalikku, vajalikku ja tõhusat kontrolli.

Minu arvates on Euroopa Kontrollikoja ja riiklike kõrgeimate kontrolliasutuste vahelist 
auditite kavandamist ja koordineerimist iseäranis auditeerimisobjekte ja -valdkondi silmas 
pidades võimalik parandada ja see on ressursside tõhusa kasutamise nimel ka soovitav. Lisaks 
sellele oleks otstarbekas vahetada rohkem teavet otsuste langetamist ja juhtimist puudutavate 
küsimuste kohta, nt ELi vahendite sisejärelevalve- ja kontrollisüsteemide toimimisviisi ja 
hüvede ning leitud vigade päritolu, sageduse, liigi ja finantsmõju kohta koos soovitustega. 
Sellest saadud teadmised võivad parandada parlamendile suunatud aruannete kvaliteeti ja tuua 
kaasa kasuliku mõju eelarvele heakskiidu andmise menetlusele.

Austria Kontrollikoda on seni teinud koostööd Euroopa Kontrollikojaga muu hulgas selles 
osas, et ta kasutab korrapäraselt talle Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287 lõikega 3 
antud õigust osaleda Euroopa Kontrollikoja Austrias teostatud auditites. Ma leian, et selline 
koostöö on kasulik, kuna riiklikud kõrgeimad kontrolliasutused saavad esmasest allikast 
teavet Euroopa Kontrollikoja auditeerimistegevuse kohta ning leiavad ka pidepunkte ELi 
vahendite haldamisega seotud omaalgatuslike auditite fokusseerimiseks, saavad teadmisi 
Euroopa Kontrollikoja töömeetodite kohta ja kooskõlastavad Euroopa Kontrollikoja 
auditimeeskonna ja riiklike asutuste tegevust.

ELi vahendite valdkonna sektsioonijuhatajana Austria kontrollikojas püüdlesin pidevalt selle 
poole, et töötada Euroopa Kontrollikoja auditites osalemisel saadud teadmiste ja soovituste 
põhjal välja enda konkreetse raskuskeskmega auditid. See õnnestus näiteks 
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põllumajandusfondide valdkonnas finantsaudititega „LEADER 2007−2013”, 
„Põllumajanduse keskkonnameetmed ÖPUL 2007” ja „Finantskorrektsioonid 
põllumajanduses”.

ELi finantsmääruse reformi ja ELi majanduse ja rahanduse juhtimist käsitlevad uued meetmed 
(nt kuue seadusandliku ettepaneku pakett ja kahe seadusandliku ettepaneku pakett) majandus- 
ja finantskriisi järel põhjustavad välise avaliku finantskontrolli asutustele (Euroopa 
Kontrollikoda, liikmesriikide kõrgeimad kontrolliasutused) rea uusi raskusi. Ühtne 
järelevalvemehhanism, millega tagatakse euroala krediidiasutuste järelevalve, ning rahanduse 
ja majanduse järelevalve Euroopa poolaasta raames on näited olukordadest, kus on vaja 
tihedamat koostööd kõrgeimate kontrolliasutuste vahel, et parlament ja ELi kodanikud saaksid 
täieliku pildi tulemuste saavutamisest. Ma pean seega vajalikuks kõigi asjaomaste 
kontrollikodade kooskõlastatud tegutsemist, et majandus-, rahandus- ja eelarvepoliitika 
algavale ümberkujundamisele vastaks ka sellega kooskõlas olev sobiv kontrollisüsteem. 
Parlamendi võimalikult heaks toetamiseks ELi eelarvekava täitmise järelevalvel tuleks 
Lissaboni lepingu alusel suurem osatähtsus anda konstruktiivsele dialoogile ja arvamuste 
vahetusele Euroopa Kontrollikoja ja parlamendi või eelarvekontrollikomisjoni vahel.

Muud küsimused

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

Minu arvates nõuab konstruktiivne koostöö kontrollikoja vahel üldiselt ja täpsemalt minu 
isiku vahel ning parlamendi ja eelarvekontrollikomisjoni vahel usalduslikku alust. Ülaltoodud 
selgitustega olen püüdnud välja tuua, et minu isiklik soov on kontrollikoja tulevase liikmena 
rakendada oma senist pikaajalist auditeerimiskogemust ja eelkõige olla 
eelarvekontrollikomisjonile abiks ELi finantsjuhtimise ja eelarve täitmise parandamisel.

Kui mul ei peaks õnnestuma veenda parlamenti oma erialases ja personaalses pädevuses ning 
sõltumatuses, parteituses ja väärikuses, oleks usaldussuhe rikutud ja edukas koostöö mõlema 
institutsiooni vahel kahjustatud. Kuna kontrollikoja liikmete sõltumatus ja professionaalsus on 
liidu heaolu teeniva eduka tegevuse peamine alus, oleks parlamendi negatiivne 
hääletustulemus piisav põhjus, et oma kandidatuur tagasi võtta.
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