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ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ettepaneku kohta nimetada Helga Berger kontrollikoja liikmeks
(C9-0129/2020 – 2020/0802(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 286 lõiget 2, mille alusel 
nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C9-0129/2020),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 129,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0000/2020),

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

B. arvestades, et eelarvekontrollikomisjon kuulas oma 25. juuni 2020. aasta koosolekul ära 
nõukogu nimetatud kontrollikoja liikme kandidaadi;

1. toetab / ei toeta nõukogu ettepanekut nimetada Helga Berger 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: HELGA BERGERI ELULOOKIRJELDUS

Põhipädevused

– Aastatepikkune kogemus auditi valdkonnas
– Laialdane juhtimiskogemus avaliku halduse ja riigi rahanduse alal
– Töökogemus kohtunikuna
– Töökogemus poliitika ja kommunikatsiooni alal
– Järelevalvenõukogude ja komisjonide liige
– Otsustav, kindel, liikuv, järjekindel
– Sõltumatus, läbipaistvus, tõhusus, tulemuslikkus ning kulutustele vastav tulu on tegurid, mida 
kõige tähtsamaks pean.

Töökogemus

Austria föderaalne rahandusministeerium:

– Eelarve ja riigi rahanduse osakonna juhataja jaanuar 2016 – tänaseni
Osakond on üldvastutav Austria föderaaleelarve eest ja osakonna eesmärk on riigi rahanduse 
püsiv konsolideerimine

Austria kontrollikoda, Austria:

– Peaosakonna juhataja oktoober 2010 – detsember 2015

– 5. auditiüksuse juhataja (föderaaltasand, liidumaad,
omavalitsused) juuli 2010 – september 2010

– 5. auditiüksuse juhataja asetäitja (föderaaltasand, liidumaad,
omavalitsused) märts 2008 – juuni 2010

– Kommunikatsiooni ja parlamentidega suhtlemise osakonna juhataja,
Austria kontrollikoja pressiesindaja oktoober 2006 – juuni 2010
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Austria föderaalne justiitsministeerium:

Viini piirkonnakohtu kohtunikuks nimetamine juuli 2006
Kohtunikukandidaat aprill 2003 – juuni 2006

Austria avaliku teenistuse ja spordi ministeerium: 

Austria asekantsleri kabineti juht
Eriülesanded: haldusreform, riigiteenistujad september 2000 – märts 2003

Kärnteni liidumaa valitsus, Austria:

valitsusjuhi kabinetiülema asetäitja aprill 1999 – juuli 2000

Euroopa Parlament:

Euroopa Parlamendi liikme assistent november 1996 – aprill 1999

Haridus/tunnistused

Grazi ülikool
Õigusteaduse magister 1991–1996

Grazi ülikool
Ekspordi ja rahvusvahelise äritegevuse õppekava 1995–1996

Alpbachi programm
Euroopa integratsiooni suvekool suvi 1997

San Diego riiklik ülikool
Mikroökonoomika õppekava juuli 1998
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Tegevjuhtkonda mittekuuluvad ametikohad

KÄESOLEVAL AJAL

Järelevalvenõukogu esimees
Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (Austria riigikassa)

Järelevalvenõukogu
aws – Austrian Wirtschaftsservice GmbH (Austria arengupank)

Järelevalvenõukogu
Justizbetreuungsagentur (õiguspersonali amet)

Riigivolinik
Oberösterreichische Landesbank

Riigivoliniku asetäitja
Pensionsversicherungsanstalt (pensionikindlustusamet)

VAREM

Eetikanõukogu esimees
Austria kontrollikoda

Esimees
Riikliku dopinguvastase agentuuri sõltumatu arbitraažikomitee 

Järelevalvenõukogu
BIG Bundesimmobiliengesellschaft (föderaalne kinnisvaraettevõte)
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2. LISA: HELGA BERGERI VASTUSED KÜSIMUSTIKULE

Töökogemus

1. Palun loetlege oma töökogemused riigi rahanduse valdkonnas eelarve planeerimise, 
eelarve täitmise või haldamise, eelarve kontrolli või auditeerimise alal. 
Mul on laialdane töökogemus riigi rahanduse planeerimisel, haldamisel ja kontrollimisel: 

1. Eelarve planeerimine: Austria föderaalse rahandusministeeriumi eelarveosakonna 
juhatajana vastutan muu hulgas Austria ligikaudu 80 miljardi euro suuruse 
föderaaleelarve planeerimise ja täitmise eest; minu vastutusala hõlmab lisaks 
föderaalsete finantssuhete kujundamist liidumaade ja omavalitsustega ning ka Austria 
finantshuvide esindamist ELi tasandil ning vastutust maksevoogude eest ELi eelarve ja 
Austria föderaaleelarve vahel.

2. Eelarve haldamine: Austria kontrollikoja peaosakonna juhatajana vastutasin Austria 
kontrollikoja eelarve haldamise ja INTOSAI eelarve täitmise eest. Oma praeguses 
ametis olen lisaks üldvastutusele eelarve eest vastutav nelja konkreetse eelarvepeatüki 
täitmise eest: föderaalametnike pensionid, rahaline ühtlustamine, sularahahaldus, 
finantseerimine ja valuutavahetuslepingud. 

3. Eelarvekontroll: oma kümneaastase tegevuse jooksul Austria kontrollikojas töötasin 
erinevates valdkondades ja aitasin audiitorina olulisel määral kaasa riigi rahanduse 
kontrolli kujundamisele.

Olen selle enam kui 20-aastase töökogemuse käigus riigi rahanduse planeerimise, 
täitmise ja kontrolli valdkonnas alati tegutsenud eesmärgi nimel saavutada kõrgeim 
kvaliteet, objektiivsus ja asjakohasus. Pean enda ühehäälset nimetamist Euroopa 
Kontrollikoja Austria liikmeks kõigi Austria Rahvusnõukogus esindatud erakondade poolt 
tunnustuseks oma ülesannete täitmisele ja kvalifikatsioonile selles valdkonnas.

Alljärgnevalt selgitan eespool toodud punkte lähemalt.

1. Alates 2016. aastast olen föderaalse rahandusministeeriumi eelarveosakonna 
juhatajana olulisel määral kaasatud Austria eelarvepoliitika planeerimisse ja 
kujundamisse. Nii Austria föderaaleelarve keskpikas perspektiivis kui ka iga-aastane 
planeerimine toimub minu vastutusel. Kestliku ja nõuetekohase rahanduse eelarvepoliitika 
eesmärk nõuab hoolikat eelarvestamist ning samal ajal tuleb tagada valitsuse töö sisulised 
põhisuunad. Eelarve planeerimine põhineb üksikasjalikel analüüsidel ja stsenaariumide 
arvutustel, mis tuginevad sõltumatutele majandusprognoosidele, ning teiste 
ministeeriumide erinevate lisanõuete üksikasjalikul ettevalmistamisel. Eelarve eesmärkide 
saavutamine nõuab ka üksikasjalike vastuettepanekute väljatöötamist. Euroopa stabiilsuse 
ja kasvu pakti nõuete alusel ning kooskõlas riikliku võlapiduriga on meil viimastel aastatel 
õnnestunud algatada eelarvepoliitika suunamuutus ja saavutada selge konsolideerimine 
ilma uute võlgadeta; see on asjaolu, millest Austria saab nüüd kasu rahvusvahelisel 
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finantsturul ja mis võimaldab Austrial praeguses COVID-19 pandeemia olukorras koostada 
ulatuslikke abipakette.

Eelarve täitmine nõuab föderaalselt rahandusministeeriumilt enamasti piiravat 
lähenemisviisi. Nende ülesannete täitmiseks on minu vastutusalasse kuuluvas 
eelarveosakonnas oluline ülimalt vastutustundlik lähenemisviis, kuna uute projektide 
võimalike eelarvenõuete korral tuleb nende lisaväärtust sisuliselt võrrelda mõjuga 
eelarvele. Eelarvepoliitika muutuse suunal jätkamine ja avaliku sektori vahendite 
võimalikult tõhusa ja mõjusa kasutamise tagamine on võimalik ainult põhjendatud 
argumentidega. Meil on see viimastel aastatel õnnestunud – nagu näitavad Austria eelarve 
arvud. 

Minu vastutusel olevad ülesanded hõlmavad lisaks iga-aastaseid ELi eelarve läbirääkimisi 
ja praegu käimasolevate mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimistel käsitletavaid 
rahalisi probleeme. See pädevus hõlmab ka selliseid valdkondi nagu ELi omavahendid, 
ELi finantsmääruse reform ja iga-aastane eelarve täitmisele heakskiidu andmine, mis 
põhineb Euroopa Kontrollikoja aruannetel. 

Minu eelarveosakonnas tehtud tööd mõjutas lisaks eelarveõiguse – eelarvet käsitlevate 
õigusaktide reformi elluviimine. Selle reformiga pani Austria olulise nurgakivi 
nüüdisaegsele eelarvejuhtimisele. Eelarve läbipaistvus paranes märkimisväärselt, 
kahekordse kirjendamisega tekkepõhise raamatupidamise (accrual budgeting) 
kasutuselevõtt suurendas oluliselt finantsaruandluse kvaliteeti, keskpikaks perioodiks 
planeerimise rakendamine parandas märkimisväärselt planeerimiskindlust ja 
eelarvevahendite paindlikkust. Eelarvet käsitlevate õigusaktide reformiga võeti kasutusele 
ka seaduste ja määruste eelnõude ja muude eelnõude kohustuslik mõjukeskne tulemuste 
hindamine, millega hinnatakse süstemaatiliselt nende mõju konkreetsetes valdkondades (nt 
võrdõiguslikkus, rahaline, majanduslik, ökoloogiline, sotsiaalne) ja mida peetakse 
tulemuspõhise juhtimise rahvusvaheliseks mudeliks. Tänaseks on reformi põhjalikult 
hinnatud ja hindamistulemusi rakendatakse praegu minu vastutusel. 

2. Austria kontrollikojas vastutasin peaosakonna juhatajana ühelt poolt eelarve 
planeerimise ja koostamise eest ning teiselt poolt eelarve täitmise eest, nimelt eelarve 
haldusorganina. Kontrollikoja eelarve haldamine nõuab ühelt poolt institutsiooni eeskuju 
andva rolli tõttu eriti vastutustundlikku ja säästlikku riiklike vahendite kasutamist ning 
teiselt poolt ka teadlikkust institutsioonile vajalikest eelarvevahenditest koos vajalike 
ressurssidega, et oleks võimalik ettenähtud kontrolliülesandeid tulevikku silmas pidades 
täita. Lisaks eelarvele hõlmas minu vastutusala tüüpilisi haldusalaseid tegevuskavasid 
(personal, taristu, infotehnoloogia, planeerimine ja arendamine, kommunikatsioon, 
sideteenistus ja INTOSAI peasekretariaat). 

Vähenevate ressursside ajal pidime eelkõige lahendama ka eelarve vähendamise küsimuse, 
pidades samal ajal silmas tegevuse jätkamise vajadust. See oli võimalik ainult meie 
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tegevuse optimeerimise ja sellega seotud säästmisvõimaluse ärakasutamise kaudu. Samal 
ajal juhtisime läbirääkimiste käigus edukalt tähelepanu asjakohaste eelarve- ja 
inimressursside vajadusele. Osakonnajuhatajana aitasin sellele otsustavalt kaasa.

Austria kontrollikoda täidab ka INTOSAI peasekretariaadi ülesandeid. Peasekretäri 
esindajana rahaasjades vastutasin INTOSAI eelarve täitmise eest, mis koosneb eelkõige 
liikmemaksudest, ja seisin selle organisatsiooni eelarvehuvide eest.

Minu praegusel töökohal hallatakse eelarveosakonnas föderaaleelarve 35 eelarvepeatükist 
nelja (föderaalametnike pensionid, rahaline ühtlustamine, sularahahaldus, rahastamine ja 
valuutavahetuslepingud). Vastutame selles valdkonnas eelarvevahendite planeerimise, 
mõjukeskse juhtimise ja ka täitmise ja lõpetamise eest. Nende alajaotuste puhul eelarvet 
haldava organi ülesannete täitmine on otstarbekas ja võimaldab vaatenurka vastavalt 
muuta ja pakub seega ka täitmisel teisi võimalusi. 

Riigi rahanduse haldamisel sain asjakohase kogemuse ka järelevalve- ja 
haldusnõukogudes töötades. Eelkõige tegutsemine nõukogu esimehena Austria 
föderaalses rahandusagentuuris (Austria riigikassa), mis vastutab võlgade sissenõudmise ja 
föderaalvalitsuse võla- ja sularahahalduse eest, ning arengupangas aws võimaldas mul 
näha asju ka teisest vaatenurgast.

Minu laialdased kogemused erinevates vastutusalades on oluline alus teiste valdkondade 
probleemide mõistmisel ja aitavad sageli kaasa asjakohaste ühiste lahenduste leidmisele.

3. Oma peaaegu kümneaastase kogemuse raames Austria kontrollikojas oli mul 
võimalus omandada ulatuslikke teadmisi audiitorina nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel 
tasandil. See ulatuslik auditeerimiskogemus on lisandunud minu igapäevatöösse 
rahandusministeeriumis, aidates sel viisil optimeerida riiklike vahendite kasutamist. 

Audititegevuse ajal vastutasin tellijana ka auditite eest ja selle ülesande täitmisel juhtisin 
nii auditite sisulist suunitlust kui ka auditiprotsessi ja ressursside kasutamist. Seejuures 
pöörasin erilist tähelepanu sellele, et auditimeeskond valmistuks auditiks sihipäraselt, et 
auditikava täpsustataks vastavalt auditi kavandamise nõuetele ja auditiprojekt viidaks ellu 
aja- ja ressursinõuete piires. Vastutuse teostamisel oli minu jaoks eriti oluline tagada 
auditileidude ja soovituste sisuline kvaliteet. Minu vastutusel läbi viidud auditiprojektide 
auditiaruanded kinnitavad seda lähenemisviisi. 

Lisaks osalesin otsustaval määral kontrollikoja ligikaudu saja aastaaruande kvaliteedi 
tagamise protsessis. See ülesanne andis võimaluse tegeleda intensiivselt avaliku halduse 
ja kontrolli erinevate valdkondadega ning koguda vastavaid teadmisi, aga ka näha 
erinevaid lähenemisviise auditile ja nende tulemusi. Samal ajal tähendas see ka kohustust 
teada avaldatud auditileide ja soovitusi, neid vajaduse korral selgitada ja tõlgendada. Sel 
viisil sain mõne aasta jooksul põhjalikud teadmised kontrollikoja kõigi viie osakonna 

http://www.intosai.org.
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kontrollitegevusest ning suutsin oma teadmisi täiendada ja laiendada kogu avaliku sektori 
finantsarvestuse valdkonnas. Lisaks vastutasin ka aruannete sisulise ettevalmistamise eest 
avalikuks ja parlamentaarseks aruteluks. 

Olin otsustavalt kaasatud 2005. aastal alustatud Austria kontrollikoja strateegia- ja 
positsioneerimisprotsessi, millega kaasnes muu hulgas visiooni, strateegia ja uue 
programmitöö korra väljaarendamine. Osakonnajuhatajana vastutasin kontrollikoja 
oluliste reformiprojektide eest, näiteks vahendid kontrollikoja mõju mõõtmiseks 
(päringumenetlus, järelmeetmed), uus mõjusuunitlus; IT valdkonnas rakendasime 
auditiosakondade töö parandamiseks arvukalt projekte ja tagasime eriülesannete 
veebipõhise töötlemise vastavalt erakondade seadusele ja meedia läbipaistvuse seadustele. 
Lisaks vastutasin kontrollikoja kolme haldusreformi teemasid käsitleva väljaande eest. 

2. Millised on Teie ametialase karjääri tähtsaimad saavutused? 
Avaliku sektori vahendeid kogutakse maksumaksjatelt ja minu eesmärk avalikus halduses 
on nendega väga vastutustundlikult ümber käia. Kooskõlas selle eesmärgiga olen rahaliste 
vahendite parema kasutamise huvides alati edendanud reforme, pööranud tähelepanu 
eelarvevahendite kasutamise tulemuslikkusele ja tõhususele ning aidanud eelarve range 
täitmisega kaasa Austria riigi rahanduse konsolideerimisele. 

Seda lähenemisviisi järgides loeksin oma panuse haldusreformidesse samuti enda seniste 
kõige olulisemate saavutuste hulka:

 haldusreformiprojektide koordineerimine ja edukas lõpuleviimine Austria asekantsleri, 
tollase avaliku halduse ja spordiministri kabineti juhatajana (ülesannete reformimise 
komisjon, 2001. aasta haldusreformi seadus, ministeeriumide struktuurireformid, 
üleriigilise personalikontrolli kasutuselevõtt ja uus ametikohtade arvestus);

 Austria kontrollikoja positsioneerimine Austrias keskse reformide elluviijana, 
kusjuures vastutasin kontrollikoja kolme haldusreformiteemalise väljaande eest, 
koostasin muu hulgas arvukalt artikleid ka ülesannete reformi ja dereguleerimise 
komisjoni jaoks ning aitasin seega otsustavalt kujundada kontrollikoja avalikku 
kuvandit reformaatorina;

 Austria riiklike rahaliste vahendite jagamine 2016. aastal, mil alustati ülesannete 
jaotuse süsteemi põhimõttelist muutmist; rahaliste vahendite jagamine muutus 
läbipaistvamaks, õhemaks ja lihtsamaks;

 OECD-d, IMFi ja Austria ülikoole kaasava eelarvet käsitlevate õigusaktide reformi 
põhjalik hindamine eesmärgiga edasi arendada kehtivaid õigusnorme;

 rahandusministeeriumis selle teemaga seotud kulutuste läbivaatamise ja edendamise 
osakonna loomine, keskendudes selgelt eelarvevahendite kasutamise tõhususele ja 
tulemuslikkusele.

Samuti pean üheks olulisemaks saavutuseks edukat eelarve konsolideerimist ja sellest 
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tulenevaid viimaste aastate häid eelarvenäitajaid ning Austria tugevat seisundit 
rahvusvahelisel finantsturul. Meil õnnestus algatada eelarvepoliitika suunamuutus ja 
selge konsolideerimine ilma uute võlgadeta. Eelarvepoliitika suunamuutuse elluviimine on 
võimalik ainult üksikasjaliku töö ja hästi põhjendatud argumentidega. Osakonna töö 
strateegilise edasiarendamisega on minu suurepärased töötajad andnud olulise panuse. 
Minu jaoks on eelarve head tulemusnäitajad, aga eelkõige minu juhitava osakonna 
strateegiline edasiarendamine mu varasema tegevuse olulised saavutused.

Töötajate areng ning noorte töötajate ja noorte juhtide edukas lõimimine ja 
edasiarendamine minu vastutusalas on minu jaoks isiklikult väga oluline ja loen oma 
tähtsate saavutuste hulka ka need arengusammud. 

Oma senise ametialase karjääri kõikidest saavutustest tähtsaimaks pean sõltumatust ja 
mittemõjutatavust. Kuna see väärtus on minu jaoks väga oluline, loen kohtunikuõppe 
eduka läbimise oma kõige olulisemate saavutuste hulka. 

Lõpetuseks: näen Austria kontrollikoja esikohta Austria usaldusindeksis 2012. aasta 
märtsis suurepärase kinnitusena kontrollikoja töö tunnustamisest iseseisva institutsioonina 
– ja seega ka minu töö tulemuslikkuse tõendina muu hulgas Austria kontrollikoja 
kommunikatsiooni- ja strateegilise suunitluse valdkonnas.

3. Milliseid ametialaseid kogemusi Teil on oma päritoluriigist väljaspool asuvate 
rahvusvaheliste mitmekultuuriliste ja mitmekeelsete organisatsioonide või 
institutsioonidega?
Minu senistel ametikohtadel on enamasti olnud ulatuslikud rahvusvahelised kohustused, 
mille kaudu sain asjakohase töökogemuse rahvusvahelistes ja mitmekeelsetes 
institutsioonides ning koos nendega töötades. 

Juba oma tööelu alguses sain kogemusi Euroopa Parlamendis ja töö käigus sain 
ülevaate parlamendi toimimisest. Euroopa Parlamendi liikme kaastöötajana tegelesin 
õiguse ja kodanike õiguste, sisejulgeoleku ja põhivabaduste ning institutsiooniliste 
küsimustega tegelevate parlamendikomisjonidega ning nägin selle aja jooksul Santeri 
komisjoni tagasiastumist, tööd Amsterdami lepinguga ja ühisraha kasutuselevõtu 
ettevalmistamist. Need kogemused ja taustteadmised, mida on võimalik koguda ainult 
mitmeaastase institutsioonis töötamise ajal, olid minu tööelu edasiste etappide jaoks 
üliolulised ja aitasid mul otsustavalt jõuda vajaliku arusaamiseni Euroopa institutsioonide 
toimimisest. 

Rahandusministeeriumis – nagu ma juba selgitasin – kuulub minu pädevusse Austria 
finantshuvide esindamine ELi tasandil ning vastutus rahavoogude liikumise eest ELi 
eelarve ja Austria föderaaleelarve vahel. Sellega seoses vastutan eelkõige Euroopa Liidu 
aastaeelarve läbirääkimiste, sealhulgas lepitusmenetluse ning majandus- ja 
rahandusküsimuste nõukogu eelarveistungi eest ja olen eelarvekomisjoni ja selleks 
vajalike riiklike juhiste kaudu kaasatud ka ELi eelarve (eriti paranduseelarvete) täitmisse 
aasta jooksul ja iga-aastasesse eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlusse. Need 
tegevuskavad olid eriti keerulised eelmise ELi eesistujariigiks olemise ajal. Käesoleval 
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ajal kuuluvad minu vastutusalasse loomulikult ka käimasolevate mitmeaastase 
finantsraamistiku läbirääkimiste finantsküsimused. 

Oma töö käigus Austria kontrollikojas olen saanud laialdase rahvusvahelise kogemuse 
erinevates rahvusvahelistes valdkondades: 

esiteks täidab Austria kontrollikoda INTOSAI peasekretariaadi ülesandeid. 
Peasekretariaat täidab INTOSAI jaoks keskseid haldusülesandeid, toetab juhatust ja 
kongressi, edendab liikmetevahelist suhtlust ning korraldab seminare ja eriprojekte. Selle 
eest vastutav osakond kuulus minu vastutusalasse. Selles töös olin – lisaks eespool 
kirjeldatud eelarveküsimustele – kaasatud eelkõige ka kongresside ja juhatuse 
koosolekute, üksikute seminaride ettevalmistamisse ning eriti kommunikatsiooni 
töökonna ja sõltumatusalgatuse töösse. 

Teiselt poolt hõlmas minu vastutus Austria kontrollikojas ühenduse pidamist ELi 
liikmesriikide kontrollikodade ja Euroopa Kontrollikojaga. Iga-aastase 
kontaktkomitee – ELi kontrollikodade presidentide ja Euroopa Kontrollikoja presidendi 
ühenduse – ettevalmistamise ajal osalesin kontaktametnike tasandi kohtumistel. Nendel 
kohtumistel, mille eesmärk on vahetada kogemusi ja arutada ELi rahaliste vahendite 
kasutamise avaliku sektori finantskontrolli hetkeküsimusi, esitasin muu hulgas Austria 
selleaegse eesmärgi, et Euroopa Kontrollikoda kiirendaks tulemusauditite tegemist. 
Austria seisukohast oli see aspekt eriti oluline, kuna nende auditite eesmärk on ELi 
toetuste tõhusam kasutamine. 

Põhjalikke kogemusi oli mul võimalik saada ka koos Euroopa Kontrollikojaga läbiviidud 
vastastikuse hindamise projektis Norras, mida ma juhtisin Austria poolelt ja mis 
keskendus avaliku sektori finantskontrolli ülesannete täitmise ja ennekõike ka 
suhtekorralduse tõhususe ja tulemuslikkuse suurendamisele.

4. Kas olete varasemate juhtimisülesannete täitmisel läbinud heakskiidumenetluse, 
juhul kui sellist menetlust kohaldati?
Austria eelarvet käsitlevates õigusaktides ei ole ette nähtud ELi eelarvega võrreldavat 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlust. Austria kontrollikoda esitab föderaalse 
raamatupidamise aastaaruande Rahvusnõukogule, kus seda arutatakse ja kinnitatakse. Sel 
viisil antud üldine kaudne eelarve täitmisele heakskiidu andmine kehtib seega ka nende 
eelarvepeatükkide suhtes, mille eest ma vastutan. 

Äriühingutes, mille nõukogus ma tegutsen, on eelarve täitmisele heakskiit antud või 
tehakse seda praegu.

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

Ma ei ole ja ei ole seni olnud ühelgi poliitilisel ametikohal. 

6. Millised on kolm kõige olulisemat otsust, mille tegemisel olete oma karjääri jooksul 
osalenud?
1) Austria kontrollikoja positsiooni ja strateegilise suuna uuestimääratlemine ning 
vastavate reformide elluviimine; 
2) Austria eelarvepoliitika suunamuutus tasakaalustatud eelarve suunas;

http://www.intosai.org.


PR\1205510ET.docx 13/18 PE652.386v01-00

ET

3) COVID-19 kriisihaldusfondi kiire ja bürokraatiavaba loomine, et tagada COVID-19 
kriisi negatiivseid tagajärgi leevendavate meetmete tulemuslik rahastamine.

Sõltumatus

7. Aluslepingus on sätestatud, et kontrollikoja liikmed peavad olema oma kohustuste 
täitmisel täiesti sõltumatud. Kuidas Te seda tingimust oma tulevaste kohustuste 
täitmisel järgiksite? 

Minu jaoks on sõltumatus, läbipaistvus, objektiivsus, usaldusväärsus ja kõrge kvaliteet 
avaliku sektori vahendite optimaalse kasutamise kõrval peamised väärtused. Nii minu 
otsust õppida kohtunikuks kui ka kontrollikotta üle minna kujundas suuresti mu soov 
töötada tugevate ja sõltumatute riigiasutuste heaks, kes seavad oma töös eesmärgiks 
kõrgeima kvaliteedi, objektiivsuse, sisulise põhjendatuse ning suure usaldusväärsuse ja 
sõltumatuse. 

Sellele arusaamale tuginedes pööran ma iseenesestmõistetavalt ka oma ülesannete 
täitmisel nendele väärtustele suurimat tähelepanu ja olen selle eesmärgi lisanud ka oma 
kontrollikoja eetikanõukogu esimehe töösse. See nõukogu loodi selleks, et teadvustada 
käitumisjuhendi põhimõtteid ja reegleid ning abistada ja nõustada Austria kontrollikoja 
töötajaid Lima ja Mehhiko deklaratsioonidele tuginedes. 

Minu jaoks on ülimalt tähtis lähtuda nendest väärtustest ka tööülesannete igapäevasel 
täitmisel. See nõuab ühelt poolt sisu ja argumenteerimise vallas põhjalikku ettevalmistust 
ning teiselt poolt asjakohast esinduslikku käitumist ja veenmisvõimet. Oma seniste 
ametiülesannete raames olen ülesannete täitmisel alati tuginenud nendele kahele sambale. 
Selline lähenemisviis suurendab üksikisiku jaoks pingutusi, kuid tagab keskpikas ja pikas 
perspektiivis nõustumise, veenvuse ja motivatsiooni. Üritan seda eeskujuna ka edasi 
anda.

Seetõttu, kui mind peaks nimetatama Euroopa Kontrollikoja liikmeks, on minu jaoks 
iseenesestmõistetav võtta oma tulevase töö aluseks need väärtused ja ennekõike täielik 
sõltumatus. See tähendab, et ma ei kasuta oma tööülesannete täitmisel asjakohatuid 
argumente, tuginen üksnes suurimale asjalikkusele, põhjendatud arvandmetele ja 
faktidele ning pööran alati tähelepanu sellele, et kunagi ei tekiks vähimatki märki huvide 
konfliktist ja et oleksin ka Euroopa Kontrollikoja liikmena eeskuju. 

8. Kas Teil või Teie lähisugulastel (vanematel, vendadel või õdedel, seaduslikul 
elukaaslasel või lastel) on äri- või finantshuvisid või muid kohustusi, mis võivad Teie 
tulevase tööga vastuollu sattuda? 
Ei.

9. Kas olete valmis avaldama kontrollikoja presidendile kõik oma majanduslikud 
huvid ja muud kohustused ning need avalikustama? 
Loomulikult olen hea meelega valmis edastama kogu vajaliku teabe.

10. Kas olete praegu seotud mõne kohtumenetlusega? Kui jah, jagage palun selle kohta 
rohkem teavet. 
Ma ei ole seotud ühegi käimasoleva kohtumenetlusega.
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11. Kas täidate aktiivset või täidesaatvat rolli poliitikas? Kui jah, siis millisel tasandil? 
Kas olete viimase 18 kuu jooksul töötanud poliitilisel ametikohal? Kui jah, jagage 
palun selle kohta rohkem teavet.
Ma ei ole poliitiliselt aktiivne ja ei kanna ega ole kandnud poliitilist vastutust. 

Minu praegune tegevus järelevalve- ja haldusnõukogudes ei ole poliitiline, vaid tuleneb 
minu töökohast rahandusministeeriumis. Kui mind peaks nimetatama Euroopa 
Kontrollikoja liikmeks, loobun loomulikult nendest ametikohtadest. 

12. Kas astute kontrollikoja liikmeks nimetamise korral tagasi kõikidelt valitavatelt 
ametikohtadelt ja loobute igasugusest aktiivsest tegevusest vastutaval ametikohal 
erakonnas?
Ma ei ole kunagi olnud erakonna liige ning ma ei ole üheski erakonnas valitaval 
ametikohal ega täida mingeid ülesandeid.

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

Sel juhul reageeriksin täpselt samal viisil nagu iga teise juhtumi puhul mõnes teises 
liikmesriigis. Kooskõlas Euroopa Kontrollikoja õigusnormide ja sise-eeskirjadega 
algataksin kahtluse korral ennetavalt ja asjatundlikult ettenähtud meetmed. 

Minu jaoks on iseenesestmõistetav, et kõikides oma tegevustes jälgin väga täpselt, et 
kunagi ei ilmneks huvide konflikti. Pettuste, korruptsiooni ja rikkumistega võitlemine on 
usalduse säilitamiseks institutsioonide vastu väga oluline. Otsustav tegutsemine 
nulltolerantsi kahtluse korral on seetõttu ülimalt tähtis ja seda tuleks teha viivitamata, 
koondades kõik vastutavad asutused.

Kohustuste täitmine

14. Millised peaksid olema usaldusväärse finantsjuhtimise kultuuri põhijooned kõikides 
avaliku sektori asutustes? Kuidas saaks Euroopa Kontrollikoda selle jõustamisele 
kaasa aidata?
Poliitikutel ja haldusasutustel tuleb täiesti õigustatult üha enam tegeleda 
tulemuslikkuse ja mõju küsimusega. Sellised teemad nagu tõhusus, tulemuslikkus ja 
mõjusus on usaldusväärset finantsjuhtimist käsitlevate arutelude keskmes. Kodanikud 
soovivad õigustatult vastust küsimusele, kuidas iga eraldatud maksueurot võimalikult 
tõhusalt kasutada ja millist mõju sellega saavutatakse. Eelarvepoliitiliste 
juhtimisküsimuste puhul ei ole enam oluline üksnes küsimus, kuhu raha paigutatakse, vaid 
eelkõige ka küsimused selle kavandatud mõju kohta. Avaliku sektori vahendite optimaalse 
kasutamise huvides tuleb neid teemasid minu arvates jõulisemalt esitada, edasi arendada 
ja suunata tähelepanu sisendist lähtumise asemel tulemustele.

Kultuuriline muutus sellisele usaldusväärsele finantsjuhtimisele keskendumise suunas on 
toimunud paljudes valdkondades. Näiteks on Austria haldusasutused alates 2013. aasta 
eelarvet käsitlevate õigusaktide reformist täitnud teerajaja rolli mõjukeskse juhtimise alal. 
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Avaliku halduse oluline kvalitatiivne areng Austrias seostub seaduseelnõude ja projektide 
mõjukeskse tulemuste hindamisega ning kohustuslike mõjueesmärkide ning konkreetsete 
meetmete ja näitajatega eelarvedokumentides.

Sellise arengu tulemusel kerkib finantskontrolli valdkonnas esile mitte üksnes avaliku 
sektori rahaliste vahendite õiguspärase ja nõuetekohase kasutamise küsimus, vaid eelkõige 
ka nende vahendite usaldusväärse, tõhusa ja tulemusliku kasutamise küsimus. Avaliku 
sektori finantskontroll peab sellele reageerima tulemusauditile keskendumise kaudu. 
Avaliku sektori finantskontroll ei pea mitte ainult kontrollima avaliku sektori rahaliste 
vahendite õiguspärast ja nõuetekohast kasutamist, vaid ennekõike vastama ka 
usaldusväärse, tõhusa ja tulemusliku kasutamise küsimusele poliitiliste eesmärkide 
saavutamiseks ja andma asjakohaste soovituste kaudu ka oodatava panuse usaldusväärse 
finantsjuhtimise parandamisse. Tulemusauditid peaksid otsustajatele andma kindla aluse 
poliitiliste otsuste tegemiseks juhtimise parandamise eesmärgil. 

Selle kontrollimine, kas poliitika ja programmid on saavutanud oma eesmärgid ja kas 
vahendeid kasutatakse optimaalselt, nõuab laiemat vaatenurka ja see võib olla proovikivi 
ka auditeerimisasutuste väljakujunenud tööle. Igal juhul loob see selge lisaväärtuse 
avaliku sektori asutuste tulevikule ja reformidele suunatud tegevuses. Avaliku sektori 
finantskontrolli hindamine väljastpoolt võib anda juhiseid soovimatute 
arengusuundumuste peatamiseks, harjumuspäraste struktuuride ja protsesside küsimuse 
alla seadmiseks ning ennekõike otsustajatele reformiideede andmiseks. Niisugune 
panustamine avaliku sektori vahendite optimaalsesse kasutamisse loob ka 
auditeerimisasutusele ja selle töötajatele nende töös rahuldust pakkuva lisaväärtuse. Ka 
kontrollitegevuse eesmärk on tagada tõhusus ja mõju kasutatud vahendite huvides.

15. Aluslepingu kohaselt peab kontrollikoda aitama Euroopa Parlamendil kasutada oma 
volitusi eelarve täitmise kontrollimisel. Kuidas Te täiustaksite kontrollikoja ja 
parlamendi (eelkõige selle eelarvekontrollikomisjoni) koostööd, et suurendada nii 
üldkulude avalikku järelevalvet kui ka kulutõhusust?
Avalik kontroll on eelarvealase suveräänsuse kõrval demokraatliku süsteemi oluline alus. 
Selle rolli võimalikult tõhusaks täitmiseks on vaja ka vastutavate asutuste asjakohast tuge.

Euroopa Kontrollikoda peab pakkuma nii eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
menetluse raames kui ka eriaruannete vormis kõikehõlmavat, kehtivat ja objektiivset 
alust parlamenditöö kõrgeimal kvaliteeditasemel toimimiseks, luues sellega vajaliku 
läbipaistvuse parlamentaarse kontrolli jaoks. Euroopa Parlamendi liikmetel ja kodanikel 
peab olema võimalik usaldada leidude ja hinnangute kvaliteeti, aruanded peavad olema 
aegsasti esitatud enne mis tahes eesseisvaid otsuseid ning tegevusvaldkondade jaoks tuleb 
välja töötada sobivad rakendamisele suunatud soovitused. 

Eelkõige aga peavad audititeemad käsitlema ajakohaseid, tuleviku seisukohast olulisi 
teemasid ja hõlmama olulisi riskivaldkondi. Igal juhul on otstarbekas struktureeritud 
teabevahetus Euroopa Parlamendi või eelarvekontrollikomisjoniga nendel teemadel.

Austria kontrollikojas vastutasin kümme aastat ühenduse pidamise eest rahvusnõukogu ja 
liidumaade parlamentidega. Olen tänu sellele tegevusele saanud kogemuse, et tulemusliku 
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finantskontrolli jaoks on otsustava tähtsusega eelkõige ka aruannete lugejasõbralik 
koostamine ja rakendamisele suunatud soovitused ning järelmeetmed. Aruande ja 
järelduste tutvustamine eelarvekontrollikomisjoni arutelude raames, aga ka vastavates 
erikomisjonides võib anda veel positiivse lisatulemuse. 

Kui need nõuded on täidetud, on parlamendil kindel alus oma kontrolliülesande 
täitmiseks demokraatliku vastutuse ning ELi üldise legitiimsuse ja jätkusuutlikkuse 
huvides. 

16. Millist lisaväärtust tulemusaudit Teie arvates annab ja kuidas tuleks selle tulemused 
juhtimisse kaasata?

Avaliku halduse usaldusväärse finantsjuhtimise kultuurile keskendudes tekivad ootused 
avaliku sektori finantskontrollile. Avaliku sektori raha kogutakse maksumaksjatelt, kelle 
ees me vastutame; avaliku sektori vahendeid tuleks seepärast kasutada äärmiselt 
vastutustundlikult, tõhusalt ja tulemuslikult, et saavutada poliitika ja programmide 
eesmärgid ning tagada rahaliste vahendite optimaalne kasutamine. 

Nende äärmiselt oluliste küsimustega tegelevad tavaliselt tulemusauditid. Nagu ma 
juba selgitasin, oodatakse avaliku sektori finantskontrollilt seda suundumust järgides, et 
ta audititööd vastavalt edasi arendaks ja lähtuks nendest lähenemisviisidest. Austria 
kontrollikoda viib peamiselt läbi tulemusauditeid ja Austria haldusasutused on olnud 
alates 2013. aasta eelarvet käsitlevate õigusaktide reformist avaliku sektori vahendite 
mõjukeskse juhtimise teerajajad. Nii Austria kontrollikojas kui ka föderaalses 
rahandusministeeriumis oli mul võimalik veenduda tulemusauditi laiema suunitluse 
lisaväärtuses ja mõjukeskse juhtimise eelistes. Pean suunanäitajaks Austria põhiseaduses 
sätestatud mõjukesksuse, läbipaistvuse, tõhususe ja finantsolukorra võimalikult tõese 
kajastamise põhimõtteid. 

Auditeerimisasutustelt võib õigustatult oodata auditeid, mis keskenduvad 
eelarvevahendite kasutamise tõhususele ja tulemuslikkusele, avaldustele poliitiliste 
eesmärkide saavutamise kohta ning soovitustele avaliku sektori vahendite parema 
kasutamise huvides. Avalikud auditiaruanded tulemuste kohta annavad poliitilistele 
otsustajatele ning avaliku sektori asutuste juhtidele ja töötajatele laialdase aluse asutuste 
töö parandamiseks avaliku sektori vahendite optimaalse kasutamise huvides. Need loovad 
läbipaistvuse ja suurendavad seeläbi vajalikku teadlikkust ja rakendamise tõenäosust. 
Lõpuks tugevdavad need ka kodanike usaldust. Tulemusauditite ja nendel põhinevate 
eriaruannete lisaväärtust tuleks seetõttu rohkem kasutada. Euroopa Kontrollikoja 
liikmeks nimetamise korral sooviksin kasutada oma kogemusi tulemusauditite ja 
mõjukeskse juhtimise alal Euroopa Liidu eesmärkide huvides.

17. Kuidas saaks parandada kontrollikoja, liikmesriikide kontrolliasutuste ja Euroopa 
Parlamendi (eelarvekontrollikomisjoni) koostööd ELi eelarve auditeerimisel?
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 287 on õigesti sätestatud, et Euroopa 
Kontrollikoda ja liikmesriikide auditeerimisasutused teevad usalduslikult koostööd, 
säilitades samal ajal oma sõltumatuse. 

Usalduslik koostöö, säilitades samal ajal oma sõltumatuse, eeldab teiste seisukohtade 
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mõistmist. See on oluline eelkõige ka seetõttu, et mitmekesisus, mis iseloomustab 
Euroopa Liidu erilist kvaliteeti, ilmneb ka kontrollikodade tasandil. liikmesriikide 
auditeerimisasutustel on ajaloolistel põhjustel üksteisest üsna erinev õiguslik seisund ja 
vastutusalad, nad teevad finants-, vastavus- ja tulemusauditeid erineval määral; kõigil on 
oma tugevad küljed. Sama kehtib paljudel juhtudel ka ELi programmide ja poliitika 
rakendamise kohta riigi tasandil. 

Seetõttu on küll keeruline, kuid seda tõhusam keskenduda koostöös ja auditite käigus 
parimatelt õppimisele ning arutada neid järeldusi Euroopa ja riiklikul tasandil ning 
rakendada soovitusi. 

See koostööl põhinev lähenemisviis on oluline ka seetõttu, et suur osa ELi eelarvest 
täidetakse jagatud eelarve täitmise raames ja rahaliste vahendite optimaalset kasutamist 
saavad tagada üheskoos ainult mõlemad avaliku kontrolli osapooled. 

Minu vastutus Austria kontrollikojas hõlmas – nagu eespool selgitatud – ka ühenduse 
pidamist ELi liikmesriikide kontrollikodadega ja Euroopa Kontrollikojaga, kus ma muu 
hulgas esitasin Austria selleaegse eesmärgi, et Euroopa Kontrollikoda kiirendaks 
tulemusauditite tegemist. 

Senised arengusuunad, mis põhinevad Euroopa Kontrollikoja uuel strateegial, mis 
keskendub tulemusaudititele, auditiprogrammide paremale koordineerimisele ja 
ühisauditite optimaalsele läbiviimisele, on kindlasti järgmised olulised eesmärgid koostöö 
parandamisel. Seaksin selle kõik ka edaspidi oma tegevuse keskmesse. 

Lisaks on aga otsustav ka Euroopa Kontrollikoja koostöö liikmesriikide parlamentide ja 
riigiasutustega. Eelarve jagatud täitmise tähtsuse taustal on oluline keskenduda koostöös 
liikmesriikidega ELi rahaliste vahendite kasutamisele. Ka selles tegevusvaldkonnas oleks 
määrav Euroopa Kontrollikoja ja Euroopa Parlamendi keskendumine koos liikmesriikide 
parlamentide ja riiklike kontrolliasutustega.

18. Kuidas arendaksite edasi Euroopa Kontrollikoja aruandlust, et anda Euroopa 
Parlamendile kogu vajalik teave liikmesriikide poolt Euroopa Komisjonile esitatud 
andmete täpsuse kohta?
Nagu eelmise küsimusega seoses juba selgitasin, on Euroopa Kontrollikoja ja 
liikmesriikide auditeerimisasutuste usalduslik koostöö, säilitades samal ajal oma 
sõltumatuse, tulemusliku avaliku sektori finantskontrolli otsustav tegur kõikide 
auditite puhul. Ainult üheskoos on võimalik saavutada oodatud eesmärgid Euroopa 
tasandil ja vähendada veamäära. 

See koostööl põhinev lähenemisviis on oluline ka selleks, et esitada Euroopa Parlamendile 
asjakohased auditileiud, mis on seotud konkreetselt liikmesriikidega. Liikmesriikide 
auditeerimisasutusi iseloomustab nende arusaamine piirkondlikest erijoontest ja vastavad 
üksikasjalikud või taustteadmised, Euroopa Kontrollikoda aga tema üldine lähenemine ja 
võrgustatud Euroopa käsitlus. Seetõttu on auditileidude ja kontrolliandmete 
vahetamine õigusnormide raames otstarbekas nii kontrolliressursside tõhusa kasutamise 
kui ka kontrolli tulemuslikkuse seisukohast. 
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See eeldab samal ajal ka ühtseid standardeid auditi tegemisel ja kogemuste vahetamist 
audiitorite vahel. Ühised töötoad, koolitusprogrammid ja audiitorite mõttevahetus 
aitavad igal juhul kaasa vastastikusele mõistmisele ja teadlikkusele üksteise eripärast. 
Avaliku sektori auditi magistriprogrammi, mille Austria kontrollikoda algatas koos Viini 
majandusülikooliga, pean sobivaks heaks näiteks selles vallas. 

Ennekõike on aga otsustav ka aruannete koostamise viis eriti keerukate küsimuste korral. 
Ka üksikasjade puhul on oluline põhjalike ja valideeritud leidude põhjal rõhutada 
põhisõnumeid ja seada keskpunkti parlamenditöö jaoks vajalik teave ning siduda need ka 
asjaomaste soovitustega ülesannete täitmise parandamiseks avalikus sektoris või parimate 
tavadega. 

Muud küsimused

19. Kas võtate oma kandidatuuri tagasi, kui Euroopa Parlament ei poolda Teie 
nimetamist kontrollikoja liikmeks?

Jah. 

Kandideerisin sellele ametikohale, kuna soovin anda oma panuse avaliku sektori 
vahendite parimal võimalikul viisil kasutamisse ja ELi institutsioonide toimimisse 
Euroopa eesmärkide huvides. Mulle on oluline kõrgeim usaldus Euroopa tasandil töö 
vastu, rahaliste vahendite kasutamise parandamine ja poliitiliste eesmärkide optimaalne 
saavutamine Euroopa maksumaksja huvides. 

See eeldab, et saan teha oma tööd parimal viisil usalduslikus koostöös asjaomaste 
institutsioonidega. Ka leping eeldab Euroopa Kontrollikoja liikmetelt sõltumatust, 
asjakohast kvalifikatsiooni ja ülesannete täitmist ELi huvides. 

Kui ma ei suudaks Euroopa Parlamenti kuulamise ajal veenda oma ametialases ja 
isiklikus sobivuses, samastumises sõltumatu auditeerimisasutuse eesmärkidega ja 
õigustatud ootustega selle liikmetele, ei oleks see sobiv alus minu ülesannete täitmiseks 
viisil, nagu olen kavandanud, ja seetõttu võtaksin oma kandidatuuri tagasi.


