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ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS 

ettepaneku kohta nimetada João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo 

kontrollikoja liikmeks 

(C8-0260/2016 – 2016/0809(NLE)) 

(Konsulteerimine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 286 lõiget 2, mille alusel 

nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0260/2016), 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 121, 

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0259/2016), 

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 5. septembri 2016. aasta koosolekul 

ära nõukogu nimetatud kontrollikoja liikme kandidaadi; 

1. toetab nõukogu ettepanekut nimetada João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo 

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: JOÃO ALEXANDRE TAVARES GONÇALVES DE FIGUEIREDO 
ELULOOKIRJELDUS 

TÖÖKOGEMUS  

Juuni 2008 ‒ 2016 Portugali kontrollikoja kohtunik 

Osales Portugali riigi üldist raamatupidamist käsitleva arvamuse 

heakskiitmise protsessis. 

Kontrollis riigi keskvalitsuse, autonoomsete piirkodade ja kohalike 

omavalitsuste haldusüksuste ja äriühingute poolt sõlmitud lepingute 

õiguspärasust: laenud ja liisingud, teenuste osutamine, ehitustööd, 

kaupade tarne, kinnisvara soetamine, kasutusrendi lepingud, 

ehitustööde ja teenuste kontsessioonid, avaliku ja erasektori 

partnerlused, kohalike ettevõtjate ühinemised. 

Viis ellu lepingu täitmise ja finantskohustuste kindlaksmääramise 

auditeid. 

Rakendas avalikus ja ärisektoris riigi finantsjuhtimise õigusakte, 

riiklikke ja Euroopa avalike hangete õigusakte ning olulisi 

haldusalaseid õigusakte. 

Aitas koostada kontrollikoja tegevuskavasid ja aruandeid. 

Kontrollikoja infotehnoloogia komisjoni president. 

Kontrollikoja ajakirja toimetuse liige. 

Märts 2005 ‒ juuni 

2008 
Avaliku halduse valdkonna riigisekretär Portugali 

rahandusministeeriumis 

Osales ministrite nõukogu istungitel ja riigisekretäride kohtumistel. 

Toetas vabariigi parlamendi ja parlamendikomisjonide täiskogu 

istungite tööd 

Osales ELi ministrite nõukogu istungitel. 

Osales antud perioodil riigi üldise raamatupidamise ja eelarvete, 

kasvu- ja stabiilsusprogrammide ning riigi rahandust käsitlevate 

oluliste õigusaktide koostamisel. 

Vastutas riigi keskvalitsuse restruktureerimiskava (PRACE) eest, mis 

avaldas mõju kõigile ministeeriumidele tsentraliseeritud ja 

detsentraliseeritud tasandil ning mille eesmärk oli parandada 

juhtimiskorra tõhusust ja tulemuslikkust juhtivate ametikohtade ja 

struktuuride 26%-lise vähendamise teel. Asutas riikliku ühisteenuste 

ameti. Lõi avaliku halduse valdkonna inimressursside 

keskandmebaasi. 

Vastutas avaliku teenistuse tööhõivekavade reformimise eest: kõigi 

ametnike töösuhted, karjäärivõimalused ja tasustamine; ametnike 

pensioniskeemi reformimine kooskõlas Portugali töötajatele kehtiva 

üldise pensioniskeemiga; ametnikele mõeldud 
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tervisekindlustussüsteemide reformimine. 

Vastutas avaliku halduse valdkonna tulemushindamise süsteemi 

(SIADAP) rakendamise eest, mida kasutatakse teenuste, 

juhtivtöötajate ja muude ametnike hindamiseks. 

Juhtis läbirääkimisi ametnike ametiühingute liitudega. 

September 2003 ‒ 

märts 2005 
Portugali kontrollikoja juhtaudiitor 

Esitas õiguslikke ja rahandusalaseid seisukohti järgmistes küsimustes: 

eelarveraamistiku seaduse (LEO) muudatused; LEO eelarve-

eeskirjade ja -põhimõtete kohaldamine kohalikele omavalitsustele; 

riigilaenude ja sotsiaaltagatiste eraldamine väärtpaberistamise 

eesmärgil; kontrollikodade iseseisvus; kontrollikodade ja sisekontrolli 

suhte; kontrollikoja töökorralduse ja menetluskorra seadus; riigi 

lepinguvälist tsiviilvastutust käsitlev õiguslik kord; põhimõtted ja 

standardid, mida peab järgima otsese ja kaudse riigihalduse puhul. 

Tehniline ja õiguslik tugi riigihankelepingute õiguspärasuse 

kontrollimisel ning finants-, vastavus- ja tulemusauditite tegemisel. 

Osales Euroopa Liidu kõrgeimate kontrolliasutuste (SAId), 

Kõrgeimate Kontrolliasutuste Rahvusvahelise Organisatsiooni 

(INTOSAI) ja selle Euroopa piirkondliku rühma EUROSAI 

rahvusvahelistel kohtumistel. 

November 2002 ‒ 

september 2003 
Koolitusosakonna juhataja 

Tolli peadirektoraat – rahandusministeerium – Portugal 

Töötas välja eeskirju, kavasid ja hindamisaruandeid, mis käsitlesid 

Portugali tolliametnike koolitamist Portugali ja ELi tollirežiimide 

rakendamise küsimustes, ja teostas nende üle järelevalvet. 

Kavandas ja kontrollis Portugali tolliametnikele mõeldud 

koolitusalaseid algatusi. 

Aprill 2001 ‒ 

november 2002 
Peadirektor 

Vanglateenistuse peadirektor ‒ justiitsministeerium ‒ Portugal 

Kandis lõplikku vastutust teenistuse, sealhulgas kesksete talituste 

ning 54 vangla, 6300 ametniku, 188 000 000 euro suuruse 

tegevuseelarve ja 55 400 000 euro suuruse investeerimiseelarve 

(2002. aasta näitajad) eest. 

Kandis lõplikku vastutust kohtute poolt 13 500 süüdimõistetule 

(2002. aasta näitaja) määratud vangistuse jõustamise eest. 

Määras kindlaks Portugali vanglasüsteemi jaoks mõeldud strateegilise 

arendamise võimalused ning tegevusaruanded ja -kavad. 

Koostas uue vangistusi käsitleva seaduseelnõu ning vanglateenistuse 

auditeerimis- ja järelevalvetalituse tugevdamist käsitleva õigusakti 

eelnõu eesmärgiga tagada järelevalve ning vanglateenistuse tavade ja 

juhtimise vastavus õigusnormidele. 
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Viis Lissaboni ülikooli instituudi sotsioloogiauuringute ja -õpingute 

keskuse tarbeks ellu Portugali esimese vanglates uimastitega seotud 

tendentse ja tarbimist käsitleva uuringu. 

Töötas välja ja viis ellu vanglate turvalisuse parandamiseks mõeldud 

programmi ja enesetappude ennetamise programmi. 

Viis ellu vanglate ehitamise ja renoveerimise programmi 

(Carregueira, Paços de Ferreira, Porto kohtupolitsei, Tires, Sintra, 

Montijo, Beja, Olhão, Leiria, Coimbra ja Porto). 

Toimetas ajakirja „Temas Penitenciários“. 

Veebruar 1999 ‒ 

aprill 2001 
President 

Riiklik kriminaalhooldusteenistus – justiitsministeerium – Portugal 

Kandis lõplikku vastutust teenistuse, sealhulgas 104 

omavalitsusüksuses asuva 115 haldusüksuse, 1700 ametniku ja 37 

500 000 euro suuruse eelarve (1999. aasta näitajad) eest. 

Kandis lõplikku vastutust kohtute toetamise eest alaealisi ja perekondi 

käsitlevate õigusmeetmete kohaldamisel ja rakendamisel teenistuse 

14 noorteasutuse kaudu (26 000 taotlust aastas) ning alaealistega 

seotud menetluskorra vastuvõtmise eest rahvusvaheliste 

konventsioonide alusel, kus teenistus täitis keskasutuse ülesandeid. 

Koostas strateegilise kava aastateks 2000‒2003 ning kujundas ja 

töötas välja planeerimissüsteemi. 

Aitas kaasa alaealiste seaduse reformimisele (1. septembri 1999. aasta 

seadus nr 147/99 ja 14. septembri 1999. aasta seadus nr 166/99). 

Lõi kohtute jaoks tingimused üldkasuliku töö määramiseks, mis 

hõlmasid kokkuleppeid 440 riigi- ja eraasutusega, kes olid nõus vastu 

võtma säärast karistust kandvaid inimesi. 

Töötas välja ja rakendas Portugalis elektroonilise järelevalvesüsteemi 

noorte õigusrikkujate koduseks jälgimiseks (seadus nr 122/99 ja 

ministri rakendusmäärus nr 26/2001). 

November 1995 ‒ 

veebruar 1999 
Justiitsministeeriumi kabinetiülem 

Justiitsministeerium ‒ Portugal 

Valmistas ette justiitsministeeriumi otsuseid alljärgnevates 

valdkondades: kohtupolitsei, vanglateenistus, kriminaalhooldus, 

uuringud ja planeerimine, varade valitsemine ja finantsjuhtimine, 

sotsiaalteenused, Euroopa õigus ning rahvusvaheline õigusalane 

koostöö kriminaalasjades.  

Tagas ühenduskanali ministeeriumi kabineti ning eespool nimetatud 

valdkondade eest vastutavate asutuste, ülemkohtu, kõrgeima 

halduskohtu, kohtunike ülemkogu, haldus- ja finantskohtute 

ülemkogu, peaprokuratuuri ja advokatuuri vahel. 

Aitas kaasa õiguspoliitika olulisemate valdkondade õigusaktide 

ettevalmistamisele, täpsemalt järgmiste õigusaktide 



 

RR\1103835ET.docx 7/29 PE587.475v02-00 

 ET 

ettevalmistamisele: usuvabaduse seadus, uimastite tarbimise ja 

nendega kauplemise seadus, üldkasuliku töö rakendamise seadus, 

õigusrikkujate koduse elektroonilise järelevalve seadus, alaealiste 

seaduse reform, notariameti liberaliseerimise seadus, tööde, kaupade 

ja teenuste hankimise ning vanglateenistusele personali värbamise 

dekreet-seadus, vanglate asutamine ning kohtupolitsei korraldus ja 

toimimine. 

Aitas kaasa justiitsministeeriumi eelarvete ja kavade 

ettevalmistamisele. 

Tegeles justiitsministeeriumi rahvusvaheliste küsimustega, eeskätt 

valmistades ette justiitsministeeriumi välisreise, kohtumisi ELi 

justiits- ja siseküsimuste ministrite nõukoguga ja teisi rahvusvahelisi 

kohtumisi, täpsemalt ÜRO, Euroopa Nõukogu ja Portugalikeelsete 

Riikide Ühendusega, ning osalemist Ibero-Ameerika riikide 

justiitsministrite konverentsil. 

Jälgis suhteid justiitsministeeriumi ja vastava sektori ametiühingute 

organisatsioonide vahel. 

November 1991 ‒ 

november 1995 
Justiitsministeeriumi riigisekretäri kabinetiülem 

Justiitsministeerium ‒ Portugal 

Valmistas ette riigisekretäri otsuseid alljärgnevates valdkondades: 

alaealiste kaitse teenused, kriminaalhooldus, kohtunike värbamine ja 

koolitamine, uimastitevastase võitluse kavandamine ja 

koordineerimine, kohtumeditsiin, seaduste arvutistamine, koostöö 

portugalikeelsete Aafrika riikidega, kodakondsus, vabatahtlikud 

institutsionaalsed vahekohtud, tarbijakaitse, keskkonnakaitse, 

lastekaitse nõukogud. 

Tagas suhtlemise riigisekretäri kabineti ja eelmainitud valdkondade 

eest vastutavate asutuste vahel. 

Aitas kaasa õigusaktide ettevalmistamisele, täpsemalt äritegevuse 

taastamise ja pankrotimenetluste seadustiku, uimastite tarbimist ja 

nendega kauplemist käsitleva õigusraamistiku, lapsendamist käsitleva 

õigusraamistiku, kriminaal- ja tsiviilasjades õigusalast koostööd 

puudutavate rahvusvaheliste õigusaktide ning aastatel 1992‒1995 

portugalikeelsete Aafrika riikide ja lastekaitse nõukogudega tehtud 

koostöö osas. 

Valmistas riigisekretäri jaoks ette avalikke esitlusi ja välisreise, 

eeskätt kohtumisteks ELi justiits- ja siseküsimuste ministrite 

nõukogu, Euroopa Nõukogu, ÜRO ja Portugalikeelsete Riikide 

Ühendusega ning osalemiseks Ibero-Ameerika riikide 

justiitsministrite konverentsil. 

Koostas uuringu „Contributos para uma reforma orgânica do 

Ministério da Justiça“. 

November 1987 ‒ 

november 1991 
Peadirektori asetäitja 
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Riiklik kriminaalhooldusteenistus – justiitsministeerium – Portugal 

Kõrgema astme juht, kes vastutas teenistuse tegevuse eest, mida 

viisid täide 300 ametnikku Lissaboni ning riigi lõunaosa, Assooride ja 

Madeira, kohturingkondades ja mis hõlmas: kohtutele pakutavat 

tehnilist tuge kriminaalasju, karistuste jõustamist, alaealisi ja 

perekondi puudutavate otsuste langetamisel; vanglate ametile 

pakutavat tehnilist tuge vange puudutavate otsuste (täpsemalt 

vabastamiste ja avatud režiimide heakskiitmine) langetamisel; 

psühholoogilist ja sotsiaalset tuge alaealistele, noortele ja 

täiskasvanutele, kelle suhtes kohaldatakse kohtumenetlust, ning nende 

perekondadele; kontaktide loomist teiste avalik-õiguslike ja 

eraõiguslike üksustega, mis tegelevad kriminaalpreventsiooni ja 

sotsiaalse reintegratsiooniga. 

Veebruar 1987 ‒ 

november 1987 
Uuringute ja planeerimise osakonna juhataja, Macau valitsus 

Sotsiaaltegevuse instituut 

Õigusalane nõustamine instituudi sotsiaalse tegevuse osas. 

Valmistas ette menetlusi sotsiaalkorterite (Mong-Há sotsiaalkorterite 

rajoon, kus asub 650 elamut ja mille väärtus on 48 miljonit Aomeni 

patacat (MOP), ning Fai Chi Kei rajoon, kus asub 1100 elamut) 

rajamiseks mõeldud ehituslepingute koostamiseks ja 

allkirjastamiseks. 

Kujundas välja erainstitutsioonide poolt hallatavate rahaliste ja 

sotsiaaltoetuste süsteem. 

Kujundas välja instituudi planeerimissüsteemi. 

Veebruar 1985 ‒ 

veebruar 1987 
Korralduse ja infotehnoloogia juhataja, Macau valitsus 

Avaliku teenistuse keskasutus 

Esitas arvamusi avalike teenuste põhieeskirjade, infotehnoloogiaga 

seotud soetamiste ja avalike teenustega seotud mikrofilmimise 

menetluste ning haldusliku ratsionaliseerimise ja bürokraatia 

vähendamise kohta. 

Kehtestas Macau valitsuse poolt kasutatavatele vormidele ühtseid 

norme. 

Töötas välja ja käivitas süsteemi, millega soetati Macau avalike 

teenuste tarbeks infotehnoloogia ja mikrofilmimise vahendeid. 

Koostas Macau avalike teenuste haldamist ja juhtimist ühendavate 

valdkondade arvutistamise kava. 

Esimene uuring Macau valitsuse inimressursside kohta (kogu 

töötajaskond: 8500 inimest). 

Halduse ja avaliku teenistuse osakonna arvutistamine. 

Töötas Macau valitsuse jaoks välja integreeritud avalike suhete 

süsteemi. 
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Töötas halduse ja avaliku teenistuse osakonna jaoks välja 

integreeritud juhtimissüsteemi. 

Juuni 1983 ‒ 

veebruar 1985 
Tehnilise koordineerimise, uuringute ja planeerimisteenuste 

direktor 

Riiklik kriminaalhooldusteenistus ‒ justiitsministeerium ‒ Portugal 

Koordineeris õigusrikkujate sotsiaalset lõimumist käsitlevate 

uuringute avaldamisega seotud tegevust. 

Lõi formaadi karistuste määramisel kasutatavate 

hoolekandearuannete ja kriminaalhooldussüsteemiga 

taaskohanemiseks kasutavate individuaalsete kavade jaoks. 

Töötas välja statistilise andmebaasi teenistuse tegevuse tarbeks. 

Koostas vanglateenistusega kokku lepitud protokolli, millega 

reguleeritakse kriminaalhooldusteenistuse tegevust vanglates. 

Koostas 1984. aastal teenistuse tegevuskava. 

Aprill 1979 ‒ juuni 

1983 
Kaasaegse avaliku halduse tehniline ametnik 

Avaliku halduse riigisekretariaat ‒ Portugal 

Valmistas ette arvamusi avalike teenuste põhieeskirjade kohta. 

Omavalitsustega seotud tehniline nõustamine ja reorganiseerimine. 

Tööstus-, energia- ja ekspordiministeeriumi tehniline nõustamine ja 

restruktureerimine. 

Guinea-Bissau Vabariigi tehniline nõustamine. 

Omavalitsuste struktuuride ja juhtimisega seotud uuringud. 

Võrdlev uuring Euroopa ühenduste liikmesriikide valitsuste 

makrostruktuuride kohta. 

 1999‒2004 Euroopa Kriminaalhoolduse Organisatsiooni (CEP) president 

(2001‒2004) ja juhatuse liige (1999‒2001) 

Juhatas CEPi (organisatsioon, mis koondab 36 Euroopa riigi 

vabadusekaotuseta kriminaalkaristuste jõustamise eest vastutavaid 

justiitsministeeriumi ameteid, peakorteriga Madalmaades) 

täiskoguistungeid ja juhatuse koosolekuid. 

Juhatas muid kohtumisi asepresidentide, peasekretäri ja 

tegevjuhatajatega, Madalmaades asuvas sekretariaadis toimunud 

kokkusaamisi ning CEPi poolt korraldatud õpikodasid. 

Lõi hindamiskriteeriumid CEPi arengustrateegiale, planeerimisele, 

eelarve koostamisele ja tegevusele. 

Kohtumised liikmesriikide vanglaametite esindajatega, Euroopa 

Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukoguga. 

Juhendas eelarvehaldust ja CEPi teabelehe koostamist. 

 1999‒2002 Kohtusüsteemi kutsealase koolituse keskuse juhatuse liige 
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Justiitsministeerium ‒ Portugal 

Määratles kinnipeetavate ja teiste kriminaalkaristust kandvate isikute 

kutsealast koolitamist puudutavaid poliitikaid, kavasid ja tegevusi. 

Koostas koolituseelarveid. 

Valmistas ette hindamisaruandeid pakutud koolituste kohta. 

 1994‒2003 Haldusdokumentidele juurdepääsu komitee liige ‒ Portugali 

Vabariigi parlament 

Propageeris läbipaistvuse põhimõtet avalikus halduses ja vaba 

juurdepääsu haldusdokumentidele. 

Jälgis haldusdokumentidele juurdepääsu seaduse rakendamist, esitas 

ja hindas muudatusettepanekuid. 

Hindas kodanike kaebusi dokumentidele juurdepääsu takistamise 

kohta avaliku halduse üksuste ja asutuste poolt. 

Korraldas avalikustamise, avalike teenuste läbipaistvuse koolituste 

ning haldusdokumentidele juurdepääsuga seotud tegevust. 

Kinnitas komitee kavasid ja tegevusaruandeid. 

 1992‒1993 Avaliku halduse kvaliteedi ja ratsionaliseerimise komisjoni liige 

Ministrite nõukogu juhatus ‒ Portugal 

Osales peaministri rajatud komisjoni töös, mille tulemusena valmis 

aruanne riigiaparaadi eraldamise meetmete, valitsuse ja kodanike 

suhete, strukturaalsete lahenduste ning avaliku halduse juhtimise 

paindlikkuse kohta. 

 1985‒1986 Hiina keele juurutamise komisjoni liige ‒ Macau valitsus 

Osales Macau kuberneri rajatud komisjoni töös, mille tulemusena 

kinnitati aruanne, mis hõlmas meetmeid hiina keele progressiivse 

kasutamise kohta ametliku halduskeelena territooriumi kõigil 

tasanditel; täpsemalt neid, mis olid seotud ametnike ja kohalike 

liidrite värbamisega, õigussüsteemi arendamisega, hiina keele 

kasutamisega valitsusasutustes ja kohtutes ning hiina-portugali 

tõlkesüsteemidega. 

 

HARIDUS JA KOOLITUS 

September 1973 ‒ 

juuli 1978 
Õigusteaduse teaduskraad 

Õigusteaduskond, Lissaboni ülikool, Portugal 

Osales lektori, koolitaja või praktikandina paljudel riiklikel ja 

rahvusvahelistel erinevatele teemadele pühendatud konverentsidel, 

kongressidel, seminaridel ja õpikodades, kus arutleti eeskätt avaliku 

halduse reformimise, avaliku juhtimise, riigi rahanduse, haldusseaduse, 

välise ja sõltumatu finantskontrolli, kontrollikodade, kriminaalhoolduse 

ja sotsiaalse reintegratsiooni, alaealisi käsitlevate õigusmeetmete, 

uimastite tarbimise ja nendega kauplemise ennetamise ja ohjeldamise 
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ning alaealiste kuritegevuse üle (vt liidet). 

 

ISIKLIKUD OSKUSED 

Emakeel Portugali 

Muud keeled MÕISTMINE RÄÄKIMINE KIRJUTAMINE 

 Kuulamine Lugemine Suuline 

suhtlus 

Suuline 

esitus 

 

Prantsuse C1 C2 C1 C2 B2 

Inglise B2 B2 B2 B2 B2 

Hispaania C1 C1 A2 A2 A1 

 Tasemed: A1 ja A2: algtasemel keelekasutaja; B1 ja B2: iseseisev 

keelekasutaja; C1 ja C2: vilunud keelekasutaja 

(Euroopa ühtne keeleoskuse võrdlusraamistik) 

Suhtlemisoskus

  

Hea suhtlemisoskus, mis on välja kujunenud aastate jooksul juhtivatel 

ametikohtadel avalikus teenistuses, läbi poliitilise tegevuse riigisekretärina, mis 

hõlmas palju avalikke sõnavõtte, osalemist parlamendiväitlustes, ülesastumisi 

teles ja raadios ning suhtlust muu meediaga, läbi osalemise loendamatutel 

kongressidel, tööseminaridel jms ning läbi riiklike ja rahvusvaheliste kohtumiste 

juhatamise ja koordineerimise. 

Organisatoorsed 

oskused 

Head koordineerimis-, organiseerimis- ja juhtimisoskused, mis on välja 

kujunenud läbi avalike teenuste juhtimise ja reorganiseerimise ning avaliku 

halduse reformidega lähedalt seotud poliitiliste ülesannete täitmise. 

  

Arvutioskused ISIKLIK HINNANG 

 Andmetöötlus Kommunikatsioon Sisu 

loomine 

Turvalisus Probleemide 

lahendamine 

 Iseseisev 

kasutaja 

Iseseisev kasutaja Iseseisev 

kasutaja 

Iseseisev 

kasutaja 

Iseseisev 

kasutaja 

 Arvutioskused ‒ isikliku hinnangu tabel 

LISATEAVE 

RAHVUSVAHELINE 

KOGEMUS 

Peale selle, et osales ja tegutses juhatajana eelmainitud Euroopa 

Kriminaalhoolduse Organisatsiooni (CEP) juhatuse koosolekutel 

ning on antud hetkel juhatuse auliige, lõi kaasa ka paljudel 

Euroopa Liidu asutuste, OECD, ÜRO, Euroopa Nõukogu ja 

Portugalikeelsete Riikide Ühenduse istungitel, Ibero-Ameerika 

riikide justiitsministrite ja avaliku halduse ministrite 

konverentsidel ning Kõrgeimate Kontrolliasutuste Rahvusvahelise 

Organisatsiooni (INTOSAI) ja selle Euroopa piirkondliku rühma 

EUROSAI, ELi kõrgeimate kontrolliasutuste juhatajate 

kontaktkomitee ja selle kontaktametnike ning Ladina-Ameerika 
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Arengu Haldamise Keskuse (CLAD) kohtumistel. 

 

VÄLJAANDED „Deontologia e Ética do Serviço Público. Contributos para uma 

Sistematização da Ética Profissional dos funcionários“, 

Secretariado da Modernização Administrativa, november 1988; 

„A União Económica e Monetária e a Política Orçamental – A 

problemática dos défices“, väljaandes „Revista do Tribunal de 

Contas“ nr 43, jaanuar ‒ juuni 2005, Lissabon, lk 41‒71; 

„Por uma carta latina-ibero-americana de competências comuns 

para dirigentes públicos: a proposta de Portugal“, kaasautor 

Valadares Tavares, Luis, väljaandes „Revista do Serviço Público“, 

vol 57, nr 1, jaanuar/märts 2006, Escola Nacional de 

Administração Pública, Brasília; 

„Eficiência e Legalidade na Administração Pública“, väljaandes 

„Revista do Tribunal de Contas“, nr 51, jaanuar/juuni 2009, algselt 

avaldatud OECD poolt pealkirjaga „Tulemuslikkus ja 

õiguspärasus avaliku halduse teostamisel“, avaliku halduse 

reformimise ja Euroopa integratsiooni konverents, Budva, 

Montenegro, 26.‒27. märts 2009; 

„Contributos para a determinação do âmbito da fiscalização prévia 

do Tribunal de Contas“ väljaandes „Revista do Tribunal de 

Contas“, nr 51, jaanuar/juuni 2009; 

„Desempenho dos Serviços Públicos e sua avaliação: adaptação a 

novos desafios“, väljaandes „Colóquio Internacional – A moderna 

gestão financeira pública: uma resposta à crise económica?“, 

avaldatud Portugali kontrollikoja poolt organisatsiooni 160 

aastapäeva puhul, Lissabon, 2009; 

„As reformas na Administração Pública“, eessõna väljaandele 

Regime Geral da Função Pública. Coletânea de Legislação, 

koostanud Maria Laura Veríssimo Dias ja Paulo Guilherme 

Fernandes Lajoso, juuli 2009; 

„As reformas na Administração Pública de 2005 a 2008: Alguns 

aspetos fundamentais“, väljaandes „Revista do Tribunal de 

Contas“, nr 52, juuli/detsember 2009.  

„As reformas da proteção social na Administração Pública de 

2005 a 2009“, eessõna väljaandele „A Proteção Social dos 

Trabalhadores em Funções Públicas“, autorid Isabel Viseu ja 

Vasco Hilário, Coimbra Editora, juuli 2011. 

„Conflito de interesses e ética do serviço público“, kaasautor 

Augusto Santos Silva; teadusartikkel, mis avaldatakse pettuste 

käsiraamatus 2016. aastal Porto ülikooli majandusteaduskonna 

poolt. 

„SIDA, Direito e Ética“, väljaandes „Criminalidade e Cultura – 

Cadernos do Centro de Estudos Judiciários“, nr 2/90, lk 225‒240; 

„Antecedentes Legislativos da Reinserção Social“, väljaandes 
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„Cidadão Delinquente: Reinserção Social“, Portugali 

justiitsministeerium, 1983, lk 17‒47; 

„Delinquente, Estado, Sociedade: o Desafio da Reinserção 

Social“, väljaandes „Prisões e Reinserção Social“, infoleht nr 37, 

detsember 1983 – veebruar 1984, Centro de Reflexão Cristã 

(Kristliku Mõtte Keskus), lk 13‒26; 

„Mercado Social de Emprego e Promoção da Cidadania“, 

väljaandes „Mercado Social de Emprego – Encontro Nacional de 

Interlocutores – 2000“, avaldatud Comissão para o Mercado 

Social de Emprego (tööhõive sotsiaalse turu komisjon) poolt, lk 

121‒124; 

„A Justiça de Menores na Europa“, väljaandes „Infância e 

Juventude“, nr 01-1, jaanuar ‒ märts 2001, lk 9‒20; 

„Medidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil“, väljaandes 

„Infância e Juventude“, nr 01-2, aprill ‒ juuni 2001, lk 19‒24; 

„Execução de Medidas Tutelares Educativas“, väljaandes „Direito 

Tutelar de Menores – O Sistema em Mudança“, Coimbra ülikooli 

õigusteaduskond ja peaprokuratuur, Coimbra Editora 2002, 

lk 195‒210. 
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2. LISA: JOÃO ALEXANDRE TAVARES GONÇALVES DE FIGUEIREDO 
VASTUSED KÜSIMUSTIKULE 

Ametialased kogemused 

1. Palun loetlege oma ametialased kogemused riigi rahanduse valdkonnas eelarve 

planeerimise, eelarve täitmise või haldamise, või eelarve kontrolli või auditeerimise 

alal. 

 

1.1. Olen riigi rahandusega seotud ülesandeid täitnud ajast, mil mind 1982. aastal – mu 

ametikarjääri küllaltki varajases etapis – määrati mu esimesele juhtivale ametikohale 

avalikus teenistuses. Toon neli kõige olulisemat näidet vastavast kogemusest. 

 

1.2. Väline finantskontroll ja auditeerimine Portugali kontrollikoja kohtunikuna, 

alates aastast 2008. aastast.  

Riigi rahanduse üle välist ja iseseisvat finantskontrolli teostava ja vabariigi 

parlamenti poliitilise järelevalvega abistava Portugali kontrollikoja liikmena osalesin 

riigi üldist raamatupidamist käsitleva kontrollikoja otsuse vastuvõtmisel 

perioodil 2009‒2014. See otsus avaldab mõju üldisele raamatupidamisele, mis 

hõlmab Portugali valitsuse kõigi haldus-, avaliku sektori ja 

sotsiaalkindlustuskuludega seotud raamatupidamist. Otsuses esitab kontrollikoda 

üldise raamatupidamise protsesside õiguspärasuse ja rahandusliku reeglipärasuse 

suhtes hinnangu, mis põhineb kontrollikoja poolt heakskiidetud auditeerimise ja 

menetlemise juhendi alusel tehtavatel kontrollidel ja audititel ning võtab arvesse 

rahvusvahelisi standardeid (kõrgeimate kontrolliasutuste rahvusvahelised standardid). 

Seega täiendab mu varasemat kogemust riigi rahanduse kavandamise, rakendamise ja 

järelevalvega halduse ja riigijuhtimise valdkonnas (nii valitsuses kui ka suhetes 

parlamendiga) nüüd ka kontrollikoja poolt (kohtusüsteemi osana vastavalt Portugali 

põhiseadusega sätestatud struktuuridele) elluviidava välise finantskontrolli kogemus. 

Lisaks tööle kontrollikojas viisin ellu ka auditeid, keskendudes eriti keskvalitsuse ja 

kohalike omavalitsusteenistuste poolt sõlmitud lepingute täitmise halduslikule ja 

rahanduslikule õiguspärasusele. Samuti vastutasin auditite tegemise eest 

finantsrikkumiste uurimise eesmärgil. 

 

1.3. Portugali riigi rahanduse planeerimine ja järelevalve perioodil 2005‒2007. 

2005. aastal oli Portugali keskpanga hinnangul riigi valitsemissektori 

eelarvepuudujääk 6,2% SKPst. See kujutas endast Euroopa Liidu stabiilsuse ja kasvu 

pakti alusel võetud kohustuste rikkumist. Ühtlasi tuleks märkida, et ka enne 2005. 

aastat (perioodil 2002‒2004) püsis valitsemissektori puudujääk stabiilsuse ja kasvu 

paktiga ühildamatul tasemel, hoolimata oluliste ühekordsete või ajutiste meetmete 

rakendamisest. 

Selline oli riiklik olukord, kui võtsin vastu avaliku halduse valdkonna riigisekretäri 

ametiposti Portugali rahandusministeeriumis. Ministeeriumi vastutavatel töötajatel, 

mul kaasa arvatud, paluti kavandada eelarve konsolideerimise strateegia Portugali 

riigi rahanduse jaoks. Strateegia põhieesmärk oli kulukoorma ja eriti jooksvate 

esmaste kulutuste vähendamise teel tagada, et 2008. aastaks oleks riigieelarve 

puudujääk vähem kui 3% SKPst. 
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Konsolideerimisstrateegia põhikomponentideks olid alljärgnevad instrumendid, mille 

väljatöötamisel osalesin ka mina: 
(a) jooksvate kulutuste mitmeaastane programm, millega kaasnes prognoos 

selle mõju kohta eelarvele ja mis loetles konsolideerimisstrateegia tarbeks üles 

kõik struktuurireformid avalikus halduses ja asjaomaste inimressursside 

juhtimises, sotsiaalkindlustuses ning tervishoiu- ja haridusteenustes, mis 

moodustasid peamise kulubaasi. Üksikasjalikumat teavet reformide kohta 

minu vastutusalasse kuulunud avaliku halduse ja asjaomaste inimressursside 

juhtimise valdkonnas võib leida vastustes küsimustele 2 ja 6; 

 

(b) stabiilsuse ja kasvu programmid aastateks 2005‒2009, 2006‒2010 ja 

2007‒2011. Vastavalt ühenduse määrustega sätestatud suunistele seati nende 

dokumentidega lühikese ja keskmise tähtajaga eelarve-eesmärke ning 

kirjeldati eelarve konsolideerimisele suunatud ülaltoodud struktuurireforme ja 

meetmeid maksusüsteemi lihtsustamiseks, maksupettuste piiramiseks ja riigi 

osaluse vähendamiseks majanduses läbi erastamisprogrammi; 

 

(c) riigi eelarve aastateks 2006, 2007 ja 2008, millega viidi ellu ülaltoodud 

strateegia ja mis seadis eelarve tasakaalu eesmärkideks vastavalt -4,8%, -3,7% 

ja -2,4% SKPst. 

Antud programmide, riigieelarve seaduste ja eelarve täitmise dekreetseaduste 

koostamine, milles ma valitsuse tasandil kaasa lõin, ning nende esitamine Portugali 

parlamendile, milles samuti osalesin, pöörates erilist tähelepanu kulukomponentidele, 

andis mulle kogemusi lühikese ja keskmise tähtajaga planeerimises, mis avaldas mõju 

Portugali riigi rahanduse kõigis valdkondades, ning struktuurireformide 

väljatöötamises ja arendamises. 

Samas valdkonnas, kuigi eelarvekontrolli tasandil, osalesin ka Portugali riigi 2005., 

2006. ja 2007. aasta üldise raamatupidamise heakskiitmise protsessis.  

Arvestades seda, et eelarve puudujääk oli 2006. aastal 4,3% ja 2007. aastal 3% SKPst, 

saavutati ja isegi ületati tollal koostatud eelarve konsolideerimise strateegiaga seatud 

eesmärkide peamisi komponente. 2008. aasta juunis tühistas Euroopa Liidu Nõukogu 

20. septembri 2005. aasta otsuse Portugali ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse 

rakendamise kohta. 

 

 

1.4. Portugali justiitsministeeriumi rahanduse planeerimine ja järelevalve aastatel 

1991‒1999. 

Oma ülesannetes valitsusliikmete (riigisekretär ja minister) kabinetiülemana osalesin 

antud perioodil justiitsministeeriumi ning selle oluliste asutuste ja teenistuste, 

sealhulgas kohtute, riigiprokuratuuri, üldkohtu kõrgema nõukogu, registri- ja 

notariaalteenistuste, vanglateenistuste, riikliku kriminaalhooldusteenistuse ja 

kohtumeditsiiniteenistuste eelarvete ja raamatupidamise koostamisel. Minu 

ülesannete sekka kuulusid ministeeriumi teenistuste ettepanekute hindamine koostöös 

sisekontrolliorganitega ja valitsusliikmete otsuste ettevalmistamine. Lisaks 

osalemisele finantsjuhtimise tsükli alg- ja lõppfaasides lõin kaasa ka nimetatud 

teenistuste eelarvete rakendamise protsessi erinevatel etappidel, kui esines olukord, 

kus seadusjärgselt oli nõutav valitsusliikmete otsus. 
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1.5. Riikliku kriminaalhooldusteenistuse ja vanglateenistuste eelarvete planeerimine, 

rakendamine ja järelevalve aastatel 1999‒2002. 

Riikliku kriminaalhooldusteenistuse juhataja ja vanglateenistuse peadirektorina 

juhtisin antud perioodil vastavate eelarvete ja raamatupidamisaruannete koostamist 

ning vastutasin nende rakendamise eest: eelarved aastase väärtusega ligikaudu 

37 500 000 eurot ja 243 400 000 eurot (aastatel 1999 ja 2002). Kandsin vastutust 

mind ametisse määranud valitsuse ees, vabariigi parlamendi ees, kellel oli voli 

kutsuda mind selgitusi andma, ja kontrollikoja ees, kes kontrollis allkirjastamisele 

kuuluvate riigihankelepingute halduslikku ja rahanduslikku õiguspärasust ning 

auditeeris eelmiste eelarvete juhtimist ja menetlust. 

 

2. Millised on olnud kõige tähtsamad saavutused Teie ametialase karjääri jooksul? 

 

2.1. Tõstaksin esile nelja etappi või sündmust oma karjääris, mis on minu hinnangul 

mõjutanud riigikorraldust või toimimist või ehk isegi Portugali ühiskonda kas siis 

otsesel või kaudsel moel. Ka on need etapid avaldanud märkimisväärset mõju minu 

tööalasele arengule. Samas tuleb tunnistada ka seda, et mind on aidanud koostöö 

lugematute teiste avalike teenistujate ja ametnikega – ülemuste, kolleegide ja 

alluvatega – ning ilma nende ja nendepoolse panuseta oleksid mu edusammud jäänud 

tagasihoidlikumaks. Mitmed alltoodud saavutustest on üldsegi võimalikud tänu neile. 

Ma teen lühidalt, sest täiskirjeldus koos kõigi tehniliste detailidega ei mahuks selle 

dokumendi piiridesse. 

 

2.2. ESITEKS: Portugali avaliku halduse reformid aastatel 2005‒2009.  
Seda poliitilist ja rahanduslikku konteksti, mille taustal neid reforme kavandati ja 

rakendati, on juba kirjeldatud punktis 1.3. 

 

2008. aasta aruandes „Portugali eelarve koostamise ülevaade“ nendib OECD, et 

„Mitmes valdkonnas viiakse ellu olulisi struktuurireforme. Valitsus on võtnud ette 

avaliku halduse valdkonna muljetavaldava reformimise“ (lk 24). 

 

Mina vastutasin alljärgnevate reformide eest – st juhtisin nende poliitilist ja tehnilist 

väljatöötamist, arendamist ja õiguslikku formuleerimist, mille esitasin valitsusele, 

mida kaitsesin parlamendi ees ja mida propageerisin eelkõige meedias: 

(a) riigiaparaadi ümberkorraldamine aastatel 2005‒2007: ellu viidi 

strukturaalne hindamine riigiaparaati moodustava 518 avalik-õigusliku asutuse 

suhtes, et otsustada nende likvideerimise, liitmise või ratsionaliseerimise üle. 

Programmi lõpuks oli asutuste arv kahanenud 331ni: kärbe 26%. Siiski 

polnud tegemist vaid riigiaparaadi korraldusliku poole ja seeläbi ka juhtivate 

ametikohtade (mida kärbiti samuti 26%) piiramisega, vaid seda sooviti muuta 

ka otstarbekamaks, säästlikumaks, tõhusamaks ja tulemuslikumaks. 

Eesmärkide keskmes oli alusmudeli määratlemine kõigi ministeeriumide jaoks, 

võttes arvesse nende spetsiifilisi eritunnuseid ja keskendudes eelkõige kolmele 

valdkonnale: riigi tugisüsteemide kindlustamine – eelkõige planeerimise, 

hindamine ja järelevalve mõttes –, detsentraliseeritud halduse 

ümberkorraldamine ning vahendite haldamise reformimine läbi ühisteenuste 

loomise ja käivitamise rahaliste vahendite ja inimressursside juhtimise ning 

lepingute sõlmimise valdkondades; 
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(b) avaliku sektori tööhõive reformimine aastatel 2006‒2009: võeti kasutusele 

uus riigiametnikele – tollase seisuga ligikaudu 740 000 inimest – suunatud 

tööhõivesüsteem, mis keskendus kolmele peamisele valdkonnale:  

 tööhõivetingimused, koos töölepingute kehtestamisega enamikule 

riigiametnikest ja kohtade eraldamisega vaid juhtivate ja riiki 

esindavate ametikohtade puhul; 

 uus lihtsustatud karjäärisüsteem, koos sadade karjäärisuundade 

kaotamisega;  

 uus palgasüsteem, mis põhines ühtselt palgaastmestikul kogu 

riigiaparaadi jaoks, koos preemiatega väljapaistvate saavutuste eest.  

Nende reformide eesmärk oli tuua riigiametnikele suunatud süsteemi lähemale 

Portugali töötajatele kehtivale üldisele tööhõivesüsteemile, luua uus 

eelarvevahendite haldamisega tihedalt kooskõlastatud inimressursside 

juhtimise mudel, luua selge seos karjäärikujunduse ja palga ning tulemuste 

hindamise ja teenete tasustamise vahel ning tagada karjääri- ja 

töötasusüsteemide lihtsustamine ja läbipaistvus; 

(c) hindamissüsteemide loomine avalike teenuste, juhtide ja töötajate jaoks 

2007. aastal: esmakordselt kehtestati Portugali riigiaparaadi jaoks eesmärkidel, 

indikaatoritel ja tulemustel põhinev üldine avalike teenuste ja juhtivtöötajate 

hindamise süsteem, mis oli seotud kõigile riigiametnikele suunatud tulemuste 

hindamise süsteemiga ja mille väljatöötamisel arvestati avaliku halduse 

tsüklitega. Parimate ametnike eristamiseks teistest (parimaks võib liigitada vaid 

kuni 25%) kehtestati kohustuslikud kvoodid. Halvimaid töötulemusi üles 

näidanud ametnike suhtes oli plaanis juurutada distsiplinaarmenetlus, et 

määrata kindlaks ametialaste kohustuste rikkumise võimalus, mis võib viia 

töösuhte katkestamiseni. Need meetmed avaldasid mõju nii juhtiv- kui ka 

teiste töötajate karjäärile ja palgale ning seeläbi ka erinevate teenistuste 

eelarvetele; 

(d) ametiisikutele mõeldud sotsiaalkaitse skeemide reformimine aastatel 2005, 

2006 ja 2007: reformiti ametisikutele mõeldud pensioniskeeme – tol hetkel 

kehtinud üldskeemi ja 32 eriskeemi – ja viidi need kooskõlla üldiste 

sotsiaalkaitse skeemidega. Kuni selle ajani kehtisid ametiisikutele 

eraldiseisvad, soodsamad skeemid. Nende alusel oli ametiisikute pensioniga 

60, sellal kui muud töötajad said pensionile jääda 65 aasta vanuselt. Seega 

tõsteti ka ametiisikute pensioniiga 65 eluaastani. Üleminekuetapp uuele 

skeemile algas 2006. aastal ja on nüüdseks läbi saanud. Reformiti ka 

ametnikele mõeldud tervisekindlustusskeeme. Protsessiga kaotati või reformiti 

soodsaimad eriskeemid (riigikaitses, julgeolekujõududes ja kohtusüsteemis) ja 

täiendavad sotsiaalskeemid, mille kõigi suhtes viidi ellu ühtlustamine ja 

tõhusamale korrale allutamine; 

(e) värbamispiirangud ja inimressursside liikuvus 2005. aastast alates – 

reformiprogramm, mis hõlmas peamiselt avalikus halduses tegutsevate 

töötajate arvu vähendamiseks ja nende töökohapõhise liikuvuse 

soodustamiseks mõeldud õigus- ja haldusmehhanisme. Loodi avaliku halduse 

inimressursside keskandmebaas, mida varem ei eksisteerinud. Nimetatud 

mehhanismid kehtivad põhimõtteliselt siiamaani ja pakuvad kvartalipõhist 

teavet inimressursside kohta. Avalikus halduses tegutsevate töötajate arv 
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langes perioodil 2005‒2008 747 880-lt 692 279-le, st 7,5% nelja aasta 

jooksul.  
 

2.3. TEISEKS: kontrollikoja auditid kiirteid käsitlevate avaliku ja erasektori 

partnerluse kontsessioonilepingute suhtes.  
2009. aasta kontrollikoja otsusega, mille raportöör ma olin, tuvastati, et maanteede 

infrastruktuuri eest vastutava avalik-õigusliku asutuse poolt sõlmitavad enam kui 

350 000 eurot väärt lepingud vajavad eelnevat auditeerimist kontrollikoja poolt. Seda 

silmas pidades edastas valitsus õigusvastavuse otsuse saamiseks kontrollikojale 

osaühinguga sõlmitud avaliku ja erasektori partnerluse lepingu, mis käsitles „Douro 

Interior“ kiirtee projekteerimist, ehitamist, rahastamist, hooldamist ja käitamist 30-

aastase perioodi vältel. 1. jaanuari 2009. aasta seisuga oli lepingu nüüdispuhasväärtus 

798 000 000 eurot. Kontrollikoja hinnangu keskmes oli vastavus lepingute sõlmimist 

ning avaliku ja erasektori lepingulise partnerluse rajamist käsitlevatele riiklikele 

õigusaktidele, vastavus antud valdkondi reguleerivale Euroopa õigusele ja vastavus 

asjaomastele rahandusalastele õigusaktidele. Ka siin tegutsesin kontrollikoja otsuse 

raportöörina. Otsusega tehti kindlaks, et hankemenetluse käigus rikuti seadust, mille 

tulemusena ei olnud maksete tegemine võimalik. Valitsusel tuli seega osa 

hankemenetlusest uuesti ellu viia ja leping ümber sõnastada. Sellele otsusele 

järgnesid identsed kontrollikoja otsused veel nelja kiirtee kontsessioonilepingu kohta, 

mille tagajärjed oli sarnased. Menetluste algatamise ja otsuste langetamise kontekst 

ning lepingus sisalduv märkimisväärne ajavahemik ja rahastamise summa aitasid 

tõsta valitsuse ja ühiskonna teadlikkust kontrollikoja kui seaduste ja avalikke 

vahendeid hõlmavate lepingute õiguspärasust valvava sõltumatu asutuse sekkumise 

olulisuse kohta. 

 

2.4. KOLMANDAKS: alaealiste kuritegevuse ohjeldamise süsteemi reformimine 

2000. aastal.  

Kuigi see ei pruugi paista asjakohane Euroopa Kontrollikoja liikmeks nimetamise 

menetluse kontekstis, pean antud reformile viitamist oluliseks, arvestades selle endist 

ja praegust mõju ühiskonnale, selle toimet näitena tõhusast ja tulemuslikust 

haldusprotsessist ning selle tähtsat rolli minu edasise karjääri kujunemisel. 

Enne 1990. aastaid tegeles Portugali õigussüsteem alaealiste kuritegevusega jätkuvalt 

kaitsemudelist lähtuvalt. Alaealistele kurjategijatele peeti vajalikuks kohaldada 

erikaitset, mis juhataks neid eemale kuritegelikult teelt ja hoiaks ära uusi 

nendepoolseid õigusrikkumisi. Sellega mudeliga välistati kõik meetmed, mis 

hõlmasid sunnivahendite kasutamist ja füüsilist kinnipidamist.  

Mudel oli ilmselgelt iganenud, arvestades alaealiste kuritegevuse kasvavat 

vägivaldust Portugalis. Seetõttu võeti 1999. aastal vastu uued õigusnormid, millega 

säilitati küll eelmise mudeli hariduslik iseloom, kuid sätestati ka füüsilise 

kinnipidamise võimalus kohtusüsteemi ning alaealistele ja noorte kurjategijatele 

mõeldud kinniste asutuste kaudu. Vastavat seadust aga saanud jõustada vajalike 

rahaliste, füüsiliste ja inimressursside puudumise tõttu.  

2000. aasta suvel panid noored toime mitukümmend tõsist õigusrikkumist, mis 

pälvisid laialdast meediatähelepanu ja mõjutasid sügavalt avalikku arvamust, kuivõrd 

selleks hetkeks oli selge, et riik ei suuda alaealiste kuritegevust ohjes hoida.  

Mina juhatasin tollal riiklikku kriminaalhooldusteenistust, sääraste küsimuste eest 

vastutavat haldusasutust.  
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Arvestades olukorras tõsidust, ning pärast kohtumisi mitmete valitsus-, haldus- ja 

kohtuasutustega, pakkusin 19. augustil 2000. aastal välja lühiajalise programmi, mille 

eesmärk oli kehtestada uued alaealiste kuritegevust reguleerivad õigusnormid 2001. 

aasta jaanuarist ja mille valitsus kiitis heaks koos vajalike rahaliste vahendite 

garanteerimisega. 

2000. aasta augustist detsembrini leidis aset täiendavate õigusnormide väljatöötamine 

ja heakskiitmine ning võeti tarvitusele kiireloomulisi meetmeid kõige ohtlikemate 

õigusrikkujate hoidmiseks mõeldud hoonete ümberkohandamiseks, nende noortega 

tegelevate uute ametnike värbamiseks ja koolitamiseks ning kohtunike koolitamiseks 

ja nende teadlikkuse tõstmiseks. 

Kuivõrd tegemist oli vastuolulise teemaga – eriti juriidilistes ja akadeemilistes 

ringkondades –, mis tekitas muret ja ärevust terves ühiskonnas, kutsuti mind osalema 

mitmetes avalikes debattides, sealhulgas televisioonis.  

Seadus jõustus 1. jaanuaril 2001. aastal. Sarnast kriisi nagu 2000. aasta suvel ei ole 

enam esinenud. Uus mudel ja reageerimismehhanismid on välja kujunenud ja 

stabiliseerunud. 

 

2.5. NELJANDAKS: õigusrikkujate elektroonilise järelevalve süsteemi juurutamine 

Portugalis 1999. aastast alates. 

Tuleb mainida ka minu töökogemuse seda tahku, arvestades mõju, mida see avaldas 

ja jätkuvalt avaldab Portugali ühiskonnale ning lepingute sõlmimist ja rahandust 

puudutavatele aspektidele, ja asjaolu, et olin vastutav süsteemi ettevalmistamise ja 

käikulaskmise eest. 

1990. aastatel olid Portugali vanglad tõsiselt ülerahvastatud ja olukord oli jõudnud 

kriitilisse seisu. Kuritegevuse ohjeldamiseks oli vaja säästlikumaid ja tõhusamaid 

mehhanisme, mis pakuksid alternatiive vanglakaristusele. Riigis leidis aset 

laiapõhjaline debatt kaasnevate turvalisusküsimuste üle ja paljud inimesed olid 

elektroonilise järelevalve vastu, pidades seda ühiskonna jaoks vähem turvaliseks 

valikuks. Valitsus ja parlament võtsid lõpuks 1999. aastal vastu vajalikud 

põhiõigusaktid. Sellele järgnesid järgmised sammud: viidi ellu õppekülastusi 

hõlmanud uuringuid teiste riikide kogemuse kohta, töötati välja vajalikud info- ja 

tehnoloogiasüsteemid ning määratleti vajaliku seadmestiku tehnilised omadused, 

käivitati rahvusvaheline pakkumismenetlus telemaatiliste positsioneerimis- ja 

järelevalveteenuste soetamiseks, võeti vastu vajalikud määrused ning värvati ja 

koolitati välja spetsialiseerunud personal. Peagi allkirjastati järelevalveteenuste 

soetamise leping väärtusega 2 704 956,05 eurot.  

Elektroonilise järelevalve süsteem jõustus 2. jaanuaril 2002. aastal ning seda laiendati 

järk-järgult, kuni terve riigi territoorium sai kaetud 2005. aastast alates. 

Õigusrikkujate elektrooniline järelevalve on nüüdseks Portugali ühiskonnas üldiselt 

aktsepteeritud, süsteemis esineb äärmiselt vähe vigu või rikkeid ja keskmiselt 

kasutatakse seda samaaegselt ligikaudu 1000 õigusrikkuja puhul. 

 

3. Milliseid ametialaseid kogemusi on Teil oma päritoluriigist väljaspool asuvate 

rahvusvaheliste multikultuursete ja mitmekeelsete organisatsioonide või 

institutsioonidega? 

 

3.1. Aastatel 1985‒1987 täitsin ma tööülesandeid Macau valitsuses. Portugali 

administratsiooni alla kuuluva hiinakeelse territooriumina oli Macau 

kultuurikeskkond valdavalt hiinapärane. Mina vastutasin Macau valitsuse 
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halduskorralduse ja infotehnoloogia teenistuse organiseerimise ja juhtimise eest. 

Teenistusse kuulus võrdsel arvul hiinlastest ja portugallastest töötajaid ning seal 

tegeleti paralleelselt hiina- ja portugalikeelsete dokumentidega. Kuivõrd minul ja 

mõningatel mu portugallastest kolleegidel puudusid peale valitud igapäevaste 

väljendite olulised teadmised hiina (kantoni) keelest ning sama kehtis mu hiina 

kolleegide ja portugali keele puhul, oli töökeeleks inglise keel.  

Macau kuberner määras mind siit saadud kogemuse tõttu hiina keele juurutamise 

komisjoni, mis koosnes Macau valitsuse ja ühiskonna võtmeisikutest, kelle sekka 

kuulus nii portugallasi kui ka hiinlasi. Komisjon määras kindlaks vajalikud meetmed 

hiina keele progressiivse kasutamise kohta ametliku halduskeelena territooriumi 

kõigil tasanditel; täpsemalt need, mis olid seotud kohalike ametnike ja juhtide 

värbamisega, õigussüsteemi arendamisega, hiina keele kasutamisega valitsusasutustes 

ja kohtutes ning tõlkesüsteemidega kahe ametliku keele vahel. See töö ja edasised 

projektid mängisid põhirolli territooriumi sujuval üleminekul Hiina Rahvavabariigi 

haldusalasse 1999. aasta detsembris. 

 

3.2. Aastatel 1999‒2004 tegutsesin juhtivatel ametikohtadel Euroopa 

Kriminaalhoolduse Organisatsioonis (CEP) (http://www.cepprobation.org/), 

esialgu juhatuse liikmena ja hiljem presidendina, kui mind 2001. aastal CEPi 

peaassamblee poolt sellesse ametisse valiti. CEP asub Utrechtis, Madalamaades. 

Tegemist on prantsuse, inglise ja saksa keelt töökeeltena kasutava rahvusvahelise 

organisatsiooniga, mis hetkel koondab justiitsministeeriumide asutusi, ülikoole ja 

erinevaid organisatsioone ning mis tegeleb vabadusekaotuseta karistuste jõustamisega 

36 riigis, eesmärgiga aidata kaasa turvalisema ühiskonna kujunemisele ning 

õigusrikkujate rehabiliteerimisele ja sotsiaalsele taasintegreerimisele. Presidendina 

juhatasin peaassamblee ja kaheksa riigi esindajatest koosneva juhatuse istungeid ning 

vastutasin organisatsooni üldise juhtimise eest ja suhtlemise eest liikmesriikide 

vanglaametite ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, nagu näiteks Euroopa Nõukogu 

ja Euroopa Liit. Kui lahkusin tööpostilt, valis peaassamblee mind CEPi auliikmeks. 

 

3.3. Minu rahvusvaheline kogemus hõlmab ka osalemist Euroopa Liidu tehnilistel 

kohtumistel ja komiteede istungitel, kokkusaamisi OECD, ÜRO, Euroopa Nõukogu 

ja Portugalikeelsete Riikide Ühendusega, osalemist Ibero-Ameerika riikide 

justiitsministrite ja avaliku halduse ministrite konverentsidel ning kohtumisi 

Kõrgeimate Kontrolliasutuste Rahvusvahelise Organisatsiooni (INTOSAI) ja selle 

Euroopa piirkondliku rühma EUROSAI ning ELi kõrgeimate kontrolliasutuste 

juhatajate kontaktkomitee ja selle kontaktametnikega. 

 

4. Kas olete eelnevate juhtimisülesannete täitmisel läbinud heakskiidumenetluse, juhul 

kui sellist menetlust kohaldati? 

 

Täites oma varasemaid juhtivtöötaja ülesandeid – eeskätt avalik-õigusliku asutuse 

presidendi ja peadirektorina – järgisin üksikasjalikult kõiki aruannete ja 

raamatupidamisaruandluse esitamisega seotud õigusnorme ning sellega seoses ei tekkinud 

kunagi ühtegi küsitavust. 

 

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

 

http://www.cepprobation.org/
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Poliitilise otsusega nimetati mind avaliku halduse valdkonna riigisekretäriks ja valitsuse 

liikmeks; minu kandidatuuri seadis üles peaminister ja mind määras ametisse vabariigi 

president.  

Minu töö erinevate valitsusliikmete kabinetiülemana sai võimalikuks tänu usaldusele, 

mida asjaomased isikud minu vastu tundsid. Siinkohal tuleks märkida, et täitsin antud 

ülesandeid – riigisekretäri ja justiitsministri kabinetiülemana – erinevat poliitilist 

orientatsiooni järgivate valitsuste all. 

Portugalis määrab avalik-õigusliku asutuse presidendi ja peadirektori ametisse peaminister 

valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul. Minu kandidatuur neile ametikohtadele, 

kuhu mind määrati, aga sõltus peamiselt tööalase pädevuse kaalutlustest, mida tõestab ka 

mu ametialase karjääri kulg. 

 

6. Millised on kolm kõige olulisemat otsust, mille tegemisel olete oma ametialase 

karjääri jooksul osalenud? 

 

6.1. Toon esile kolm otsust, mis nõudsid kõige hoolikamat kaalumist tänu nende kaudu 

avalduvale mõjule ja vastuolulisele reaktsioonile riiklikul tasandil. 

 

6.2. ESITEKS: automaatsete palgatõusumehhanismide peatamine kõigi 

riigiametnike jaoks 2005. aastal. 

2005. aastal kerkisid Portugali avaliku halduse tööjõukulud erakordselt kõrgele 

tasemele, moodustades ligikaudu 14,5% SKPst, mis on märksa kõrgem näitaja kui 

OECD liikmesriikide registreeritud keskmine. Eeltoodud punktis 1.3. toodud 

konteksti arvestades oli hädavajalik leida vahetut mõju avaldavaid lahendusi ja panna 

kulude kasvule piir. Tollal hõlmas riigiametnikele mõeldud karjääri- ja 

töötasusüsteem automaatseid palgatõusumehhanisme, mis olid perioodilised ja ei 

arvestanud eelarve võimalustega. Valitsuse otsus, mille ma koostasin ja mis peagi 

vastu võeti, tõi kaasa kõigi sääraste mehhanismide peatamise ning paljude muude 

palga- ja karjääriarengu komponentide külmutamise. Loomulikult oli see äärmiselt 

vastuoluline otsus, mis mõjutas ligikaudu 740 000 riigiametniku ja nende 

pereliikmete sissetulekuid. Nagu oligi eeldada, avaldasid ametiühingud otsusele 

legitiimset vastuseisu, eeskätt streikimise teel. Samuti olin korduvalt sunnitud otsust 

kaitsma ka avalikkuse ees, sealhulgas meedias. Otsusele järgnes kogu karjääri- ja 

palgasüsteemi ülevaatamine, et jõuda eelarvehaldusega kokkusobivate lahendusteni. 

 

6.3. TEISEKS: pensioniea tõstmine 65. eluaastale kõigi riigiametnike jaoks 2005. 

aastal. 

Nagu juba mainisin, olid riigiametnikele mõeldud pensioniskeemid märksa 

soodsamad nendest, mis kehtisid teistele töötajatele. 2005. aastal, ülalmainitud 

konteksti arvestades, seati säärastega skeemidega jätkamine riigi rahanduse 

jätkusuutlikkuse ja õigluse huvides taas küsimuse alla. Otsus, mille ma koostasin ja 

mis valitsuse poolt vastu võeti, kujutas endast esimest sammu riigiametnike 

pensionikorralduse ühtlustamisel Portugali ülejäänud töötajatele kehtiva süsteemiga. 

Kõige kujukamalt näitlikustas ühildamisprotsessi pensioniea tõstmine 60-lt 65-le. 

Selle tulemusena tuleb igal riigiametnikul reeglina töötada viis lisa-aastat, et saada 

õigus vanaduspensionile. Otsus oli kaugeleulatuvate tagajärgedega ning tolle aja 

kontekstis vastuoluline ning seda saatnud reaktsioon oli küllaltki sarnane sellele, mida 

kirjeldasin eelmises vastuses. Ka see otsus aitas peaaegu viivitamatult kärpida 

valitsussektori eelarvepuudujääki. 1. jaanuaril 2006. aastal alanud üleminekuperiood 
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on nüüdseks lõppenud. Kõik riigiametnikud jäävad nüüd pensionile 65 aasta vanuselt. 

See meede ja kõik ülejäänud aastatel 2006 ja 2007 ning hiljemgi vastu võetud 

meetmed olid mõeldud pensioniskeemide ühtlustamiseks. Kõigile portugallastele 

kehtib nüüd sama süsteem. 

 

6.4. KOLMANDAKS: 2009. aasta otsus, millega tunnistati ebaseaduslikuks avaliku 

ja erasektori partnerlust sõlmiv riigihanke leping väärtusega 798 000 000 eurot. 

2008. aastal valiti mind sõltumatu valimiskomisjoni poolt ellu viidud avaliku 

konkursi kaudu kontrollikoja kohtunikuks ja mul tuli valitsusest lahkuda. Nagu on 

kirjeldatud eeltoodud punktis 2.3., usaldati mulle kontrollikojas 2009. aastal ülesanne 

hinnata rahalises mõttes väga kaalukat lepingut, mis käsitles avaliku ja erasektori 

partnerlust kiirtee projekteerimise, ehitamise ja käitamise osas. Asjaomane protsess 

oli juriidilises ja rahanduslikus mõttes äärmiselt keeruline ning esines oluliste huvide 

kattumist: hoolimata otsusest võis eeldada poliitilisi tagajärgi. Koostades otsust, mille 

kontrollikoda hiljem vastu võttis, järgisin ainuüksi asjaomaseid õigusnorme ning 

ranguse ja erapooletuse põhimõtteid, nagu ühele kohtunikule kohane. Nagu olen juba 

maininud, ei ühtinud otsus minu varasema tööandja, valitsuse, seisukohaga. Otsus 

pälvis laialdast tähelepanu ja selle mõju oli laiaulatuslik, kuivõrd kontrollikoda, kellel 

paluti analüüsida ka muid sarnastel tingimustel koostatud lepinguid, langetas mitmeid 

samaväärseid otsuseid, nii et lepingu koostamise ja muutmise toiminguid tuli mõnel 

puhul korrata. Märkimist väärib ka asjaolu, et otsust, mille koostasin oma ülesannetes 

raportöörina, ei vaidlustatud, kuigi see oleks olnud lubatud. 

 

 

 

Sõltumatus 

7. Aluslepingus on sätestatud, et kontrollikoja liikmed peavad olema oma kohustuste 

täitmisel „täiesti sõltumatud“. Kuidas kavatsete seda tingimust oma tulevaste 

kohustuste täitmisel järgida?  

 

Olen kohtunikuna töötanud kaheksa aastat ja nautinud selles rollis täielikku iseseisvust. 

Ma ei ole kohustatud vastu võtma käske ega ettekirjutusi mitte kelleltki: otsuseid langetan 

vastavalt seadustele ja oma südametunnistusele, võttes arvesse mitmesuguseid erinevaid 

kaasnevaid asjaolusid, sealhulgas sotsiaalseid, majanduslikke ja kultuurilisi tegureid. 

Nende asjaoludega aga arvestan vaid siis, kui seadus seda lubab. 

Punktis 6.4. viidatud otsus on üks paljudest juhtudest, mis näitlikustavad minu sõltumatut 

probleemikäsitlust. 

Pean oma isiklikku iseseisvust nurgakiviks nende institutsioonide sõltumatusele, kelle 

teenistuses ma töötan. See kehtib ka teistpidi. 

Juhul kui mind nimetatakse Euroopa Kontrollikoja liikmeks, kavatsen järgida ELi 

aluslepingute ja teiseste õigusaktidega sätestatud põhimõtteid ja eeskirju ning tagada 

nendest normidest kinnipidamist. Sellest tulenevalt ma ei küsi ega võta vastu juhiseid 

üheltki valitsuselt või mis tahes muult asutuselt ning hoidun tegevustest, mis ei ole 

kooskõlas asjaomaste ülesannetega, nagu seda sõnaselgelt nõuab Euroopa Liidu toimimise 

leping. 
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Ma ei seo end mis tahes tegevusala või välise toiminguga, mis ei vasta sõltumatuse 

põhimõttele. Minu tööalaseid ja isiklikke suhteid ametiasutuste ja lobirühmadega 

reguleerib alati vastavus sõltumatuse põhimõttele. 

Ma kavatsen järgida Euroopa Kontrollikoja eetikasuuniseid, mis tuginevad INTOSAI 

eetikakoodeksis (ISSAI 30) sätestatud nõuetele. Nimetatud eetikasuuniste eesmärk on 

tagada kontrollikoja liikmete poolt igapäevaselt langetatavate otsuste kooskõla, olgu siis 

auditeerimisel või kontrollikoja tegevuse käigus, INTOSAI eetikakoodeksis toodud 

põhimõtetega, milleks on eelkõige ausus, sõltumatus, objektiivsus, erapooletus, 

ametisaladuste hoidmine, hoolikus ja pädevus. 

 

8. Kas Teil või Teie lähisugulastel (vanematel, vendadel või õdedel, seaduslikul 

elukaaslasel või lastel) on äri- või finantshuvisid või muid kohustusi, mis võivad 

sattuda vastuollu Teie tulevase tööga? 

 

Mul puuduvad mis tahes äri- või finantshuvid ning mis tahes muud kohustused, mis 

võiksid sattuda vastuollu Euroopa Kontrollikoja liikme ülesannetega. 

Ka minu lähisugulastel – vendadel ja vennalastel – puuduvad mis tahes äri- või 

finantshuvid ning mis tahes muud kohustused, mis võiksid tõstatada küsimusi 

kokkusobivuse kohta Euroopa Kontrollikoja liikme ülesannetega, kui mind peaks sellele 

kohale määratama. 

9. Kas olete valmis avaldama kontrollikoja presidendile kõik oma majanduslikud 

huvid ja muud kohustused ning need avalikustama? 

 

Olen valmis avaldama kontrollikoja presidendile kõik oma majanduslikud huvid ja muud 

kohustused ning need avalikustama. 

Olen sellega nõudega tuttav. Minu finantshuvisid ja -varasid puudutavaid kirjalikke 

avaldusi olen Portugali seadustega nõutavatel juhtudel juba korduvalt oma koduriigis 

esitanud. Neid avaldusi säilitatakse Portugali konstitutsioonikohtus ja need on täies mahus 

avalikkusele kättesaadavad. 

 

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

lähemat teavet.  

Ma ei ole hetkel seotud ühegi kohtumenetlusega. 

11. Kas täidate aktiivset või täidesaatvat rolli poliitikas ning kui see nii on, siis millisel 

tasandil? Kas olete viimase 18 kuu jooksul tegutsenud poliitilisel ametikohal? Kui 

jah, andke palun selle kohta lähemat teavet. 

 

Ma ei täida poliitikas aktiivset ega täidesaatvat rolli ega ei ole viimase 18 kuu jooksul 

tegutsenud poliitilisel ametikohal. Minu õiguslik staatus kontrollikoja kohtunikuna – 

ametipost, millel olen tegutsenud alates 2008. aasta juunist – ei luba mul selliste tegevuste 

või töökohustustega tegeleda. 

  

12. Kas astute kontrollikoja liikmeks nimetamise korral tagasi kõikidelt valitavatelt 

ametikohtadelt ja loobute igasugusest aktiivsest tegevusest vastutaval ametikohal 

poliitilises erakonnas? 
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Ma ei tegutse ühelgi valitaval ametikohal ega täida mis tahes kohustusi üheski poliitilises 

erakonnas.  

 

13. Kuidas toimiksite tõsise eeskirjade rikkumise või koguni pettuse ja/või 

korruptsioonijuhtumi korral, millesse on segatud isikud Teie päritoluliikmesriigist? 

 

Järgiksin tingimusteta seadusega kõigi jaoks kehtestatud põhimõtteid.  

Astuksin vajalikke samme diskrimineerimise vältimiseks, olgu siis liikmesriikide või 

üksikisikute või asutuste suhtes.  

Säärases olukorras tuleb kindlaks määrata asjaolud ja nendest teavitada erapooletul moel. 

Tõestusmaterjal eeskirjade rikkumise kohta tuleb edastada eelarvevahendite käsutajale. 

Kui esineb ilminguid pettuse ja/või korruptsioonijuhtumite või muude ELi finantshuvisid 

mõjutavate tegevuste kohta, tuleb sellest teada anda Euroopa Pettustevastasele Ametile. 

Mõlemal juhul annaksin endast parima, et tagada sääraste olukordade lahendamiseks ja 

ametiasutustele edastamiseks mõeldud Euroopa Kontrollikoja eeskirjadest ja menetlustest 

kinnipidamine ning nende nõuetekohane ja õigeaegne jõustamine. 

Kohustuste täitmine 

14. Millised peaksid olema usaldusväärse finantsjuhtimise kultuuri põhijooned kõikides 

avaliku sektori asutuses? Kuidas saaks Euroopa Kontrollikoda selle tõhustamisele 

kaasa aidata? 

 

14.1. Esiteks peab usaldusväärne avaliku sektori finantsjuhtimine lähtuma kindlast 

arusaamast, et avalik-õiguslikele asutustele eraldatavad rahalised vahendid ei kuulu 

neile, vaid on neile usaldatud, otseselt või kaudsel moel, ühiskonna poolt. Teiseks 

peab usaldusväärne avaliku sektori finantsjuhtimine toetuma veendumusele, et 

valitsused ja muud avaliku sektori asutused vastutavad maksutulu ja muude 

rahaliste vahendite säästliku, tõhusa ja tulemusliku kasutamise eest, mille 

eesmärgiks on täita nii neile seadusega ette nähtud ülesandeid kui ka pakkuda 

ühiskonnale vajalikke teenuseid piisavalt kvaliteetsel tasemel.  

 

14.2. Kontrollikoja kui välisaudiitori ülesanne on parandada ELi finantsjuhtimist ja 

muuta see usaldusväärsemaks. Olen teadlik sellest, et ELi eelarvet tuleb rakendada 

kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõttega, nagu seda sätestatakse 

Euroopa Liidu toimimise lepinguga. Finantsmäärusega nähakse ette, et: 

 Usaldusväärne finantsjuhtimine peab vastama säästlikkuse, tõhususe ja 

tulemuslikkuse põhimõttele: iga institutsiooni poolt kasutatavad vahendid 

tuleb teisisõnu teha kättesaadavaks õigeaegselt, parima hinna eest ning sobiva 

koguse ja kvaliteediga (säästlikkus), rakendatud vahendite ja saavutatud 

tulemuste parima suhte alusel (tõhusus) ning nende kasutamine peab 

võimaldama soovitud tulemusteni jõudmist (tulemuslikkus). 

 Eelarvet tuleb rakendada koostöös tõhusa ja mõjusa sisekontrolliga vastavalt 

eelarvevahendite haldamise tüüpidele (otsene, jagatud või kaudne). 
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 Kõigi eelarvega kaetud tegevusvaldkondade jaoks tuleb määrata konkreetsed, 

mõõdetavad, saavutatavad, asjakohased ja ajaliselt piiritletud eesmärgid. 

14.3. Juhul kui mind nimetatakse kontrollikoja liikmeks, võtan finants- ja tulemusauditite 

kavandamisel ja täide viimisel eesmärgiks 

 mitte ainult hästi põhjendatud järeldusotsuste esitamise usaldusväärse 

finantsjuhtimise tähtsaimate põhimõtete alusel, nagu seda sätestab 

finantsmäärus,

 vaid ka sobivate praktiliste ja tulemuslike soovituste andmise, et parandada 

juhtimis- ja järelevalvesüsteeme ning kaardistada ELi eelarvest rahastatavate 

tegevuste eesmärke. Järeldusotsused ja soovitused tuleb esitada (selgete, 

sisutihedate ja põhjalike) aruannete teel, nii et lugejad mõistaksid auditi 

käigus ilmnenud riske ning suudaksid hinnata auditeeritava asutuse 

efektiivsust ja näha, kuidas riske minimeerida ja tegevust tulemuslikumaks 

muuta.

 

14.4. Viimastel aastatel on kontrollikoda järjest enam avaldanud eriaruandeid ja uusi 

väljalaskeid, sealhulgas olukorra ülevaateid ja omal initsiatiivil tehtud 

järeldusotsuseid ise valitud konkreetsete juhtimisteemade kohta, milles lisaks 

puhtalt rahanduslikele küsimustele käsitletakse ka ELi finants- ja 

majandusjuhtimist. Uuendati ka aastaaruande formaati, mis nüüd sisaldab teavet 

ELi eelarve tulemuslikkuse ja ülevaateid komisjoni efektiivsuse kohta.  

Kontrollikoja liikmena on mul plaanis toetada säärast lähenemist, mis minu 

hinnangul on kesksel kohal ELi avaliku sektori kulutuste usaldusväärse 

finantsjuhtimise tagamisel, ületamata siiski kohaldatava õiguse piire.  

 

15. Aluslepingu kohaselt peab kontrollikoda aitama Euroopa Parlamendil kasutada oma 

volitusi eelarve täitmise kontrollimisel. Kuidas parandaksite veelgi kontrollikoja ja 

Euroopa Parlamendi (eelkõige selle eelarvekontrollikomisjoni) koostööd, et 

suurendada nii avalikku järelevalvet üldkulude üle kui ka kulutõhusust? 

 

15.1. ELi kulutuste haldamise eest peamist vastutust kandva komisjoni kohustamisel 

vastutama oma tegevuse eest mängib Euroopa Parlament olulist rolli. Et aidata 

parlamendil seda rolli täita, on Euroopa Kontrollikoda osana oma üldistest 

strateegilistest eesmärkidest ja perioodiks 2013‒2017 kinnitatud strateegiast võtnud 

endale ülesandeks väljastada rohkem eriaruandeid ja pöörata erilist tähelepanu 

töösuhte tugevdamisele ja intensiivistamisele eelarvepädeva ja eelarve täitmist 

kinnitava parlamendiga. Kontrollikoja tegevusaruanded jäädvustavad seda, kuidas 

neid eesmärke on järgitud. Kontrollikoja president ja muud liikmed on tihendanud 

suhtlust Euroopa Parlamendi komisjonidega, eeskätt eelarvekontrollikomisjoniga. 

 

15.2. Minu hinnangul aitab selle struktureeritud dialoogi jätkamine kahe institutsiooni 

vahel kinnitada Euroopa kodanikele, et ELi eesmärkide saavutamiseks suunatud 

avaliku sektori vahendeid kasutatakse vastutustundlikult. Võtan oma eesmärgiks 

aktiivselt tõhustada seda koostööd Euroopa Parlamendiga ilma institutsioonide 

sõltumatuse põhimõtet küsimuse alla seadmata.  
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15.3. Olen alati valmis vastu võtma ettepanekuid Euroopa Parlamendilt ja eriti 

eelarvekontrollikomisjonilt, asutuselt, millega suhtlemist peaks kontrollikoda pidama 

prioriteetseks, nii 

 ELi eelarvet ja Euroopa Arengufonde käsitlevate finants- ja vastavusauditite 

tegemisel kui ka  

 tulemusauditite kavandamisel ja tegemisel, mis tõenäoliselt viib usaldusväärse 

finantsjuhtimise põhimõtete ja tavade rakendamist soodustavate eriaruannete 

väljastamisele.  

15.4. Olen alati valmis reageerima parlamendi palvetele rakendada minu pikaajalist 

tööalast kogemust halduri ja avaliku sektori eelarvetest rahastatavate tegevuste 

sõltumatu audiitorina. Näiteks olen valmis esitama tehnilisi arvamusi ELi 

finantsjuhtimist mõjutavate õigusaktide kohta, osalema parlamendi poolt korraldatud 

seminaridel või töökohtumistel, või ühinema parlamendi lähetustega 

liikmesriikidesse või muudesse riikidesse, kui uurimise all olevad küsimused 

kuuluvad Euroopa Kontrollikoja pädevusse. 

 

16. Millist lisandväärtust tulemusaudit Teie arvates annab ja kuidas tuleks selle 

tulemused juhtimisse kaasata? 

 

16.1. Tulemusauditid mängivad üha olulisemat rolli, sest aitavad parandada kulutuste 

kvaliteeti ja riigi ressursside kasumlikkust ning propageerida parimaid praktikaid 

avalik-õiguslikele asutustele kättesaadavate vahendite kasutamisel. Tulemusauditi 

puhul tuleb täpsustada eesmärgid säästlikkuse, tõhususe ja tulemuslikkuse põhimõtet 

arvesse võttes, et teha kindlaks, kas asjassepuutuvate asutuste poolt eelnevalt 

kindlaksmääratud sihid ja toimimisnormid on saavutatud ja millise hinnaga on selleni 

jõutud. Olemasolevatele põhimõtetele on lisatud eetika, võrdsus ja ökoloogia 

(ingliskeelses terminoloogias 6 E-d: Economy, Efficiency, Effectiveness, Ethics, 

Equality ja Ecology).  

 

16.2. Kuigi tegemist on suure väljakutsega, peab tulemusaudit esitama auditi eesmärkidest, 

märkustest ja järeldustest lähtuvaid soovitusi konstruktiivsete, usaldusväärsete ja 

loogiliste meetmete juurutamiseks, millega kõrvaldada või minimeerida leitud 

puudusi. Soovitused tuleks edastada nende rakendamise eest vastutavale asutusele, 

kuid need ei tohiks hõlmata üksikasjalikke tegevuskavasid, mis kuuluvad juhatuse 

pädevusalasse. Samuti tuleks soovitused auditeeritud asutusega eelnevalt läbi arutada 

ja neis kokku leppida. Lisaks peaksid soovitused võtma arvesse nende rakendamise 

otsetarbekohasust ja nendega kaasnevaid kulusid. 

 

16.3. Tulemusauditite järeldused peaksid andma parlamendile kindla aluse analüüsiks ja 

aruteludeks auditeeritud asutuste juhtivtöötajatega, kui on aeg anda heakskiit 

auditeeritud asutuste eelarve täitmisele. Samuti peaksid järeldused näitama Euroopa 

kodanikele seda, kuidas ELi rahastamine toimib ja kuidas seda erinevates 

valdkondades kasutatakse, muutes seeläbi ELi poliitika läbipaistvamaks ja 

arusaadavamaks. 

16.4. Audiitoritel tuleks aeg-ajalt välja selgitada, mil määral nende soovitusi arvesse 

võetakse, ning mõõta soovituste mõju välja toodud puuduste ja avaliku sektori 
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rahaliste vahendite juhtimise parandamises. Selline järelevalve aitab audiitoritel 

paremini mõista avalik-õiguslikes asutustes kasutatavaid juhtimistavasid, ilma et nad 

oleksid kohustatud alustama nullist mis tahes auditeeritavas valdkonnas. 

 

 

17. Kuidas saaks parandada kontrollikoja, liikmesriikide kontrolliasutuste ja Euroopa 

Parlamendi (eelarvekontrollikomisjoni) koostööd ELi eelarve auditeerimisel? 

 

17.1. Euroopa Liidu toimimise leping kutsub Euroopa Kontrollikoda ja liikmesriikide 

riiklikke kontrolliasutusi üles tegema koostööd vastastikuse usalduse vaimus, 

säilitades samal ajal sõltumatust. Neil kõigil on oma spetsiifiline iseloom, mille läbi 

nad täiendavad üksteist. 

 

17.2. Olen seetõttu seisukohal, et Euroopa Kontrollikoda peaks jätkama aktiivset osalemist 

kontaktkomitee (kõrgeimate kontrolliasutuste juhatajate kogu) tegevuses, et jagada 

teadmisi ja kogemusi ELi rahaliste vahendite auditeerimise osas, õhutada ühiste 

töömeetodite väljatöötamist ning levitada parimate praktikate kasutamist kõrgeimate 

kontrolliasutuste seas, eesmärgiga saavutada praktilisi tulemusi auditeerimistöö 

jaotamisel, eriti olukordades, mis puudutavad eelarve täitmist koostöös 

liikmesriikidega.  

 

17.3. Eelnevat arvestades toetan täielikult seda, et Euroopa Kontrollikoda peaks edaspidigi 

jagama järelevalvega seotud teavet, kindlaks määrama riskidele avatud valdkondi 

ning soodustama koordineerimist ühe või enama kõrgeima kontrolliasutusega ühiste 

või isegi paralleelsete auditite tegemise eesmärgil, kus sihid ja meetodid lepitakse 

eelnevalt kokku, välditakse auditeerimistöö kattumist ning vähendatakse seeläbi 

korraldusasutuste ja auditeeritavate töökoormust. 

 

17.4.  Nagu mainisin vastuses küsimusele 15, peab erilist tähelepanu pöörama 

intensiivsemale töösuhtele Euroopa Parlamendiga ning suhtlust 

eelarvekontrollikomisjoni ja teiste seda soovivate parlamendikomisjonidega tuleks 

laiendada sellele vastavalt. Seeläbi tagatakse, et kontrollikoja töö pakub parlamendile 

kindla aluse mitte vaid ELi aruandekohusluse mõttes, vaid ka poliitikakujundamist ja 

ELi eelarveassigneeringute sihtotstarbelisust silmas pidades. 

 

17.5. Sooviksin taas rõhutada, et Euroopa Kontrollikoda peab ilma oma sõltumatust ohtu 

seadmata olema üha enam valmis laiendama oma iga-aastase tööprogrammi ulatust, 

et kaasata seadusandjate muredele ja prioriteetidele reageerivaid tegevusi ELi 

rahanduse suhtes.  

 

18. Kuidas arendaksite edasi Euroopa Kontrollikoja aruandlust, et anda Euroopa 

Parlamendile kogu vajalik teave liikmesriikide poolt Euroopa Komisjonile esitatud 

andmete täpsuse kohta? 

 

18.1. Eelarve täitmisel koostöös liikmesriikidega peavad viimased tegema koostööd 

komisjoniga järelevalve- ja sisekontrollisüsteemide kehtestamiseks, mis tagavad 

rahaliste vahendite nõuetekohase kulutamise kooskõlas kehtivate eeskirjadega ja 

aruandekohusluse põhinemise usaldusväärsel informatsioonil. Sisekontrollil on seega 

nii üleliiduline kui ka riiklik mõõde. Lisaks auditeerivad paljud kõrgeimad 
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kontrolliasutused neid ELi rahalisi vahendeid, mida haldavad ja jaotavad 

ametiasutused oma vastavates riikides, ning teevad auditeid ka muudes ELi eelarvele 

olulist mõju avaldavates valdkondades.  

 

18.2. Konteksti arvestades võiks Euroopa Kontrollikoja auditeerimistöö kavandamine 

minu hinnangul laieneda ELi rahavoogude juhtimisega seotud 

sisekontrollisüsteemide analüüsimisele valdkonna ja/või liikmesriigi lõikes, lähtudes 

tsüklilisest perspektiivist ja hõlmates potentsiaalselt kõrget riski kätkevaid valdkondi; 

keskenduda tuleks seaduslikkusele ja korrektsusele ning ELi rahavoogude juhtimises 

osalevatele erinevatele vastutustasanditele edastatud andmete täpsusele. Arvestades 

auditeeritavate valdkondade suurt hulka, muudab see ülimalt oluliseks vabatahtliku 

koostöö Euroopa Kontrollikoja ja riiklike kõrgeimate kontrolliasutuste vahel. 

Auditite järeldusaruanded võivad viia kontrolliasutuste poolt kas eraldi või ühiselt 

koostatavate eriaruannete avaldamiseni. Hästi ajastatud ja kokkuvõtlikud 

auditeerimisaruanded, mis on kirjutatud lihtsas ja selges stiilis, võivad anda 

asjaomastele (riiklikele ja ELi) ametiasutustele asjakohast teavet ning seeläbi 

levitada ELi institutsioonide ja liikmesriikide ametiasutuste parimate praktikate 

kasutamist.  

Muud küsimused 

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

nimetamist kontrollikoja liikmeks? 

Oma vastustes varasematele küsimustele olen enam kui korra teadvustanud ja rõhutanud 

ELi aluslepingutest tulenevat Euroopa Kontrollikoja ja Euroopa Parlamendi suhte 

otsustavat tähtsust. Oma ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks ja oma kohustuste 

järgimiseks on Euroopa Kontrollikoja jaoks seega vajalik heade suhete hoidmine Euroopa 

Parlamendiga. Seda arvestades usun, et Euroopa Parlamendi heakskiitev hinnang Euroopa 

Kontrollikoja liikmete ametissenimetamisele on väga oluline eeldus 

institutsioonidevahelisele dialoogile ja koostööle. 

Seega, kui Euroopa Parlament avaldab minu ametissenimetamise suhtes negatiivset 

arvamust, tunnen kohustust oma kandidatuur tagasi võtta. 

Arvestades aga seda, et minu nõusolek kandideerimiseks lähtus minu koduriigi valitsuse 

vastavast otsusest pärast Portugali parlamendis toimunud ärakuulamist, kus osalesid ka 

teised kandidaadid, peaksin enne eelnimetatud sammu astumist konsulteerima Portugali 

ametiasutustega. 
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