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ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ettepaneku kohta nimetada Keit Pentus-Rosimannus kontrollikoja liikmeks
(C9-0316/2022 – 2022/0808(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 286 lõiget 2, mille alusel 
nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C9-0316/2022),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 129,

– võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A9-0000/2022),

A. arvestades, et 20. septembri 2022. aasta kirjas konsulteeris nõukogu 
Euroopa Parlamendiga Keit Pentus-Rosimannuse kontrollikoja liikmeks nimetamise 
küsimuses;

B. arvestades, et parlamendi eelarvekontrollikomisjon hindas seejärel Keit Pentus-
Rosimannuse kvalifikatsiooni, pidades eelkõige silmas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 286 lõikes 1 esitatud tingimusi; arvestades, et selle hindamise käigus sai 
parlamendikomisjon Keit Pentus-Rosimannuselt elulookirjelduse ning vastused talle 
saadetud kirjalikule küsimustikule;

C. arvestades, et seejärel korraldas parlamendikomisjon 8. novembril 2022. aastal 
kandidaadi kuulamise, kus Keit Pentus-Rosimannus esines avasõnavõtuga ja vastas 
seejärel parlamendikomisjoni liikmete küsimustele;

1. toetab / ei toeta nõukogu ettepanekut nimetada Keit Pentus-Rosimannus 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: KEIT PENTUS-ROSIMANNUSE ELULOOKIRJELDUS

TÖÖKOGEMUS
Eesti valitsus 2011–2015; 2021–…

− Ta on töötanud viies Eesti valitsuses järgnevatel ametikohtadel:
o Keskkonnaminister (2011–2014)
o Välisminister (2014–2015)
o Rahandusminister (2021–...)

− Ta on juhtinud Eesti valitsuse läbirääkimisi Euroopa Komisjoniga riikliku taaste- ja 
vastupidavuskava üle, samuti on ta vastutanud ELi pikaajalise eelarve planeerimise 
(2021–2027) viimase etapi koordineerimise eest

Eesti Riigikogu 2007–2011; 2015–2021
− Esimest korda valiti ta Riigikokku 2007. aastal ja ta valiti tagasi kolm korda (2011, 

2015, 2019)
− Ta on olnud rahandus-, Euroopa Liidu asjade ja väliskomisjoni liige

Eesti peaministri büroo 2005–2007
− Eesti peaministri büroo juhataja

HARIDUS
Tallinna Bakalaureuse Erakool 1995
Tallinna Ülikool BA, MA avalikus halduses ja Euroopa suhetes 2000
Tuftsi Ülikool, MA rahvusvahelises õiguses ja diplomaatias 2020

MUU
− NATO mehitamata meresüsteemide innovatsiooni nõuandekogu liige
− London Imperial College’i finantstehnoloogia nõuandekogu liige
− Täiendõpe Stockholmi Kaitseakadeemias
− Koolitusprogrammid: sihtasutus ZEIT, Ameerika Ühendriikide Saksa nõukoda, 

Dräger Stiftung, Marshalli Keskus, Euroopa Julgeoleku-uuringute Keskus
− Carteri Keskus

HOBID
Lugemine, jooksmine, muusika.
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2. LISA: KEIT PENTUS-ROSIMANNUSE VASTUSED KÜSIMUSTIKULE

Töökogemus
1. Palun loetlege oma ametialased kogemused riigi rahanduse valdkonnas eelarve 

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

Olen teeninud Eesti riiki ja Euroopa Liidu väärtusi riigi rahanduses alates 2003. aastast ning 
olen seda teinud kõigil tasanditel. Esmalt kohaliku omavalitsuse tasandil ning hiljem 
rahandusministri, välisministri ja keskkonnaministrina. Olen pühendanud oma tööelu avalikule 
teenistusele ja teeninud nii täidesaatvat kui ka seadusandlikku võimu. Kõikidel nendel 
ametikohtadel vastutasin nii eelarve planeerimise kui ka eelarve täitmise eest, sealhulgas eri 
ELi fondide eest. See on andnud mulle eelarveprotsessist väga hea ülevaate, mis hõlmab eri 
vaatenurki. 

Euroopa Liidu vahendite läbipaistva ja tõhusa kasutamise eest vastutavate ministeeriumide 
kontrollimine oli Eesti Riigikogu ELi asjade komisjonis erilise tähelepanu all ajal, mil olin selle 
komisjoni liige. Sama oluline kui eelarve täitmise kontroll oli õigusaktide rakendamise 
kontrollimine.

Kohalikul tasandil töötasin aastatel 2003–2005 Tallinna (Eesti pealinna) kesklinna 
linnaosavanemana. Olles vastutav linnaosa eelarve planeerimise ja täitmise eest, nõudsin ma 
tulemustele orienteeritud ning tõhusat ressursside juhtimist ja kontrolli. Keskendusin 
mõõdetavatele eesmärkidele ja eelarvedistsipliinile. 

Aastatel 2005–2007 olin Eesti peaministri büroo juhataja. See oli Eesti jaoks esimeste 
mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimiste aeg. Minu ülesanne oli koordineerida tööd 
vastutavate ministeeriumide ja parlamendiga ning valmistada ette vajalik raamistik ja Eesti 
seisukohad. Kiire majanduskasvu aastatel suurendasime märkimisväärselt riigireserve, mis 
andsid meile väga rasketel kriisiaastatel vajaliku eelarvepuhvri. 

2007. aastal valiti mind esmakordselt Eesti Riigikokku, kus juhtisin suurimat fraktsiooni ning 
olin rahanduskomisjoni ja Euroopa asjade komisjoni liige. Peaministri fraktsiooni esimehena 
oli minu ülesanne jälgida eelarve planeerimist ning kontrollida valitsuse liikmeid ja suuri 
avalik-õiguslikke üksusi. 

2009. aastal osalesin parlamendi esimese aseesimehena spetsiaalses töörühmas, mille ülesanne 
oli esitada eelarvekava, et hoida valitsemissektori eelarve puudujääk alla 3 %, nagu on ette 
nähtud stabiilsuse ja kasvu paktis. Lisaks vastutasin lisaeelarvete lugemiste eest 
majanduslanguse ajal, kärpides märkimisväärselt Eesti avaliku sektori kulutusi. Võtsime 
2009. aastal vastu kaks negatiivset lisaeelarvet ning vaatamata SKP vähenemisele 14,1 % 
2009. aastal jäi Eesti eelarvepuudujääk alla 3 % (1,7 %). Me täitsime sellel väga keerulisel ajal 
kõik Maastrichti kriteeriumid ja suutsime ühineda euroalaga 2011. aastal. 

2011–2014 töötasin keskkonnaministrina. Eestis vastutab keskkonnaminister ka riikliku 
kliimapoliitika eest, millest sai minu kui ministri fookus. Selle poliitikasuuna osana algatasin 
esimese Eesti kliimastrateegia, juhtisin mitmeid strateegilisi energiatõhususe projekte ning 
tegin Eestist esimese ELi liikmesriigi, kus on kogu riiki hõlmav elektrisõidukite laadimisvõrk. 
Investeeringud keskkonnasäästlikumatesse transpordivahenditesse viisid täiendavate 
algatusteni ressursiplaneerimise valdkonnas. Oma ametiaja ühe keskse reformina kehtestasin 
ma uue metsamajandamise seaduse, mis muutis metsamajandamise protsessi läbipaistvamaks 
ja asjakohased andmed avalikult kättesaadavaks. Samuti osalesin aktiivselt koostöös sarnaselt 
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meelestatud liikmesriikidega nii ELi kui ka rahvusvahelisel tasandil Pariisi kokkuleppe 
ettevalmistamisel. Selle tulemusena kutsuti mind ühinema Euroopa ressursitõhususe 
platvormiga, mida juhtis toonane volinik Janez Potocnik, et anda Euroopa Komisjonile, 
liikmesriikidele ja erasektori osalejatele kõrgetasemelised suunised üleminekuks 
ressursitõhusamale majandusele. Keskkonnaministrina ja kõigil järgnevatel valitsuse 
ametikohtadel vastutasin ma eelarve planeerimise ja täitmise eest oma valitsemisalas.

Välisministrina vastutasin eelarveprotsessi eest, mis hõlmas Eesti välisteenistust ja arenguabi 
planeerimist. Pärast Venemaa sissetungi Krimmi ja Donbassi algatasin (koos Ühendkuningriigi, 
Taani ja Leedu välisministritega) ELi Idanaabruse strateegilise kommunikatsiooni töörühma 
loomise, mis on uus üksus ELis, mis keskendub Venemaalt pärit desinformatsiooni ja 
valeuudiste vastu võitlemisele. 

Alustasin oma teenistust rahandusministrina 2021. aasta jaanuaris, COVID-19 kriisi 
haripunktis Eestis. Vähem kui kahe aasta jooksul esitasin parlamendile neli eelarvet: kaks aasta- 
ja kaks lisaeelarvet. Esimene lisaeelarve 2021. aastal oli COVID-19 kriisi eelarve, mis pakkus 
meditsiinisüsteemile, tööturule ja ettevõtetele kiiret abi. Eelarveprotsess oli keset ebakindlust 
ja majanduslikku segadust äärmiselt keeruline, kuid suhteliselt konservatiivne 
eelarvelähenemine osutus põhjendatuks, kuna Eesti majandus taastus kiiresti. 

Nagu paljudes ELi riikides, tõi 2022. aasta kaasa veel ühe eelarvekriisi. Esitasin Riigikogule 
muudetud eelarve, milles keskenduti kiireloomulistele kaitsekulutustele ja pagulaskriisile. 
2022. aasta septembris viisin lõpuni 2023. aasta eelarvemenetluse ja järgmise nelja aasta 
mitmeaastase eelarve planeerimise kava. Kuigi julgeolekukeskkond on keeruline, pidasin 
oluliseks jääda kindlaks võimalikult mõistlikule ja vaoshoitud eelarvepoliitikale. Eesti 
struktuurne puudujääk püsib 2,6 % juures ja meie võlakoormus ei ületa järgmise nelja aasta 
jooksul 27 % SKPst, mis on ELi madalaim näitaja. Selles edus mängib rolli Eesti taaste- ja 
vastupidavuskava, mille üle Eesti valitsus komisjoniga läbirääkimisi pidas. 

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

Mul on olnud privileeg osaleda Eesti poliitikas pöördelistel aastatel. Selle aja jooksul olen 
panustanud paljudesse olulistesse majandus- ja keskkonnapoliitika reformidesse ning olen alati 
toetanud kindlat ja mõistlikku eelarvestrateegiat. Meie riigi juhtimine rahaliselt 
vastutustundlikul viisil läbi kahe viimase äärmiselt raske aasta on olnud vastutusrikas ülesanne, 
kuid samas ka ametialaselt katsumusi ja rahuldust pakkuv. Riigi hoidmine heas finantsolukorras 
on iga rahandusministri jaoks nõudlik ülesanne, eriti olukorras, kus suurendatakse 
võlakoormust ja kulutusi. 

Euroopa energiakriisi ajal tundub veelgi olulisem rõhutada oma keskendumist kliimale ajal kui 
olin keskkonnaminister. Minu ministrikohustuste täitmise ajal tutvustasime esimest Eesti 
kliimastrateegiat, milles seati riiklikud eesmärgid kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks ja toetati taastuvenergia osakaalu olulist suurendamist Eesti energiaportfellis. 
Kümme aastat tagasi alanud protsess kulmineerus hiljuti otsusega kiirendada üleminekut 
taastuvelektrile, eesmärgiga toota 2030. aastaks kogu Eestis tarbitud elektrienergia taastuvatest 
energiaallikatest. See on olnud suur samm riigis, kus 20 aastat tagasi toodeti peaaegu kogu 
elekter fossiilkütustest. 

Mul on väga hea meel näha, et minu algatust luua ELi strateegilise kommunikatsiooni üksus, 
mis keskendub Venemaalt pärit desinformatsiooni ja valeuudiste vastu võitlemisele juba 
2014. aastal, on rahvusvahelisel tasandil laialdaselt toetatud ja lisaks on see osutunud 
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kasulikuks vastupanuvõime suurendamises Euroopa kodanike vastu suunatud pahatahtliku 
teabesõja vastu. 

3. Milliseid ametialaseid kogemusi on Teil oma päritoluriigist väljaspool asuvate 
rahvusvaheliste multikultuursete ja mitmekeelsete organisatsioonide või 
institutsioonidega?

Alates 2020. aastast olen olnud NATO mehitamata meresüsteemide innovatsiooni 
nõuandekogu liige. Innovatsiooni nõuandekogu ülesanne on anda strateegilisi soovitusi NATO 
mehitamata meresüsteemide algatuse edasise arengu kohta. See üksus annab nõu liitlaste 
merenduse mehitamata süsteemide mitmesuguste lahenduste integreerimiseks.

Rahandusministrina valiti mind Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga juhatajate 
nõukogu aseesimeheks. 2022. aasta mais oli mul au juhatada juhatuse aastakoosolekut, kus 
keskendusime Ukraina ülesehitamise toetamisele ja leppisime sel eesmärgil kokku 2 miljardi 
euro suuruses vastupanuvõime paketis. 

Euroopa Parlamendi liikmena töötasin ka rahvusvahelises desinformatsiooni suures komisjonis 
(2018–2019), mis tõi kokku 21 eri riigi esindajaid. See on tehnoloogiaekspertide ja 
seadusandjate rahvusvaheline foorum, kus töötatakse välja tõhusad strateegiad internetis leviva 
desinformatsiooni, vaenukõne ja valimistesse sekkumise vastu võitlemiseks.

Keskkonnaministrina paluti mul ühineda Euroopa ressursitõhususe platvormiga (2013–2014). 
Platvormi eesmärk oli anda Euroopa Komisjonile, liikmesriikidele ja erasektori osalejatele 
kõrgetasemelised suunised üleminekuks ressursitõhusamale majandusele. Platvormiga toodi 
kokku poliitikud, valitsusvälised organisatsioonid, ettevõtjad ja akadeemilised ringkonnad 
kogu ELis ning avaldati manifest ja mitu poliitilist soovitust. 

Seadusandjana olen alati rõhutanud, kui olulised on otsesed professionaalsed kontaktid teiste 
parlamentide ja nende asjaomaste komisjonidega. Kiire ja avatud teabevahetus seadusandjate 
vahel on alati väärtuslik, kuid eriti rasketel aegadel.

Ülaltoodud on peamised näited minu kogemustest mitmekultuurilistes organisatsioonides, kus 
mul on olnud hea võimalus töötada koos mitme rahvuse esindajatega ja jõuda otsusteni 
mitmekesistes meeskondades. Kõik see on mind hästi ette valmistanud, et tunneksin end 
mugavalt multikultuurse taustaga rahvusvahelises keskkonnas. 

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

Eestis ei ole meil täpselt sama menetlust nagu eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus, 
kuid sama põhimõte kehtib kõigi valitsuse liikmete suhtes, kes vastutavad eelarve täitmise eest. 
Kord aastas esitab Riigikontroll aastaaruande Riigikogule, kes seejärel otsustab, kas see heaks 
kiita. Mulle on antud eelarve täitmisele heakskiit viis korda. 2021. ja 2022. aasta eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise menetlust ei ole veel läbi viidud. 

5. Millistele Teie eelnevatest ametikohtadest on Teid nimetatud poliitilise otsusega? 
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Riigikogu valis mind esimeseks aseesimeheks.

Eesti president nimetas mind rahandusministriks (jaanuar 2021), välisministriks 
(november 2014) ja keskkonnaministriks (aprill 2011). Eestis kiidab Riigikogu heaks 
peaministri kandidaadi, kes seejärel esitab valitsusministrid presidendile, kes nimetab nad 
ametisse. 

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

1. Kõige südantsoojendavam ülesanne oli aidata valmistada ette ja pidada läbirääkimisi Pariisi 
kokkuleppe üle, mis on siduv rahvusvaheline leping, mille eesmärk on piirata globaalset 
soojenemist tunduvalt alla 2 °C, eelistatavalt 1,5 kraadini Celsiuse järgi võrreldes 
tööstusrevolutsioonieelse tasemega. Pariisi kokkulepe tõi kaasa laiema rahvusvahelise 
konsensuse kliimakriisi kiireloomulisuse ja tegutsemise vajaduse suhtes, seda ka riikides, kus 
teadlikkus kliimamuutuste mõjust oli väike. 

2. Kõige kriitilisemad otsused olid seotud minu abistava tegevusega riigi juhtimisel 2008.–
2009. aasta finantskriisi ajal, mil pidi ühtlasi säilitama mõistlikku eelarvepoliitikat, mis 
võimaldas Eestil 2011. aastal euroalaga ühineda. 

3. Kõige suuremat vastupanuvõimet nõudvamad otsused olid seotud eduka kriisiohjamise 
esirinnas olemisega aastatel 2021–2022. Viimase kahe aasta jooksul on olnud minu ülesanne 
pakkuda lahendusi COVID-19, majandus- ja julgeolekukriisidele. Ma juhtisin poliitikat, mis 
pakkus kodumajapidamistele ja ettevõtetele leevendust ning tagas tohutu stressi all olnud 
meditsiinisüsteemi toimimise, ohverdamata riigi rahanduse kestlikkust. Selle tulemusena 
taastus Eesti majandus kiiresti ja töötuse tase püsis suhteliselt madal. 

Pärast COVID-19 põhjustatud halvima olukorra ületamist on 2022. aasta osutunud piirkonna 
kõige rängema julgeolekukriisi aastaks. Reageerisime kiiresti julgeolekuohtudele ja aeg näitab, 
kas kiired otsused suurendada oma kaitse-eelarvet 2,2 %-lt SKPst 2024. aastaks 3,2 %-le 
SKPst, investeerida tugevalt tavakaitsesse ja kübervaldkonda ning tugevdada meie 
energiajulgeolekut, olid piisavalt kiired. Minu arvates on need otsused eksistentsiaalselt 
olulised. 

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

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

Kontrollikoja üks põhiväärtusi on sõltumatus mis tahes mõjust, mis võib seada ohtu 
kontrollikoja professionaalse otsustusvõime. Kontrollikoja liikmena teenin ma Euroopa Liitu 
erapooletult ja sõltumatult. Need põhimõtted on sätestatud kontrollikoja eetikasuunistes ja 
aluslepingus ning minu arvates on need vaieldamatud. 

Loobun kõigist poliitilistest ametikohtadest, mis mul Eestis on, ja pühendan end ainult 
kontrollikoja tööle. Kontrollikoja liikmena tuginen oma töö järeldustes objektiivsetele ja 
usaldusväärsetele faktidele ja tõenditele. 
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Ma ei võta vastu juhiseid üheltki valitsuselt, valitsusasutuselt ega üheltki teiselt avalik-
õiguslikult või eraasutuselt. 

Samuti pean läbipaistvust vajalikuks vahendiks, mille abil kontrollikoja liikmete täielikku 
sõltumatust korrapäraselt kontrollida. Kõik huvid tuleb deklareerida ja need peavad olema 
avalikud, samuti tuleb registreerida kõik kohtumised eri osapooltega. Ministri ülesannete 
täitmisel olen järginud samu põhimõtteid: kõik kohtumised eri osapooltega on olnud 
registreeritud, ning teemad, mida me arutasime, avaldati kord kvartalis. 

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 ei ole äri- ega finantshuvisid ega muid kohustusi, mis võiksid sattuda vastuollu minu 
tulevase tööga. Samuti ei ole ma teadlik võimalikust huvide konfliktist, mis on seotud minu 
sugulastega. Kui tekib viimase potentsiaal, teavitan sellest viivitamata kontrollikoja presidenti 
ning hoidun osalemast otsusega seotud auditeerimises. 

9. Kas olete valmis avaldama kontrollikoja presidendile kõik oma majanduslikud huvid 
ja muud kohustused ning need avalikustama? 

Jah, kõhklemata. Kõik minu finantshuvid ja -kohustused on olnud avalikud alates 2003. aastast 
ja ma avaldan need ka tulevikus. 

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

Ma ei ole. 

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.

2021. aasta jaanuaris nimetati mind rahandusministriks: see on poliitiline täidesaatev roll, mis 
mul oli enne ärakuulamist. Olen ka Eesti Reformierakonna aseesimees. 

Juhul kui mind nimetatakse kontrollkoja liikmeks, loobun oma kohast Riigikogus ja astun tagasi 
kogu poliitilisest tööst. 

12. Kas astute kontrollikoja liikmeks nimetamise korral tagasi kõikidelt valitavatelt 
ametikohtadelt ja loobute igasugusest aktiivsest tegevusest vastutaval ametikohal 
poliitilises erakonnas?
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Astun tagasi ministri ametikohalt ja loobun oma ametikohast Riigikogus. Ma loobun kõigist 
oma poliitilistest kohustustest. Ma ei osale poliitilistes kampaaniates ega kandideeri ühelegi 
poliitilisele ametikohale. 

Euroopa Kontrollikoja liikmeks saamine tähendab, et ma lõpetan oma poliitilise karjääri. 

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

Ei ole vahet, kas eeskirjade eiramise, pettuse või korruptsiooni juhtum puudutab minu 
päritoluliikmesriiki või mõnda muud liikmesriiki. Neid koheldakse samamoodi. Kui 
auditeerimise käigus tekib või avastatakse pettuse või korruptsiooni kahtlus, edastatakse see 
olenevalt jurisdiktsioonist OLAFile, kes vastutab pettuse ja korruptsiooni uurimise eest, või 
Euroopa Prokuratuurile. 

Ma teenin ELi tervikuna ja mitte ühtegi liikmesriiki eraldi. 

Ülesannete täitmine
14. Millised peaksid olema usaldusväärse finantsjuhtimise kultuuri põhijooned kõikides 

avaliku sektori asutuses? Kuidas saaks Euroopa Kontrollikoda selle tõhustamisele 
kaasa aidata?

Mis tahes avaliku teenuse puhul tuleb kõik tulud ja kulud teha õiguspäraselt. Lisaks sellele 
esmasele põhimõttele on olemas tuntud 3E põhimõte, millega ma nõustun. Maksumaksja raha 
tuleb kasutada arukalt, tõhusalt ja tulemuslikult, et see teeniks nende huve kõige paremini. 

Kontrollikoda ei saa hinnata ühe või teise valdkonna poliitiliseks prioriteediks seadmist. Kui 
aga on tehtud õiguslik otsus kasutada ja investeerida ELi raha teatavasse valdkonda, on 
kontrollikoja ülesanne tagada ELi kodanikele kindlus, et raha kasutatakse seaduslikult ja 
tõhusalt, ning anda kinnitus, et olemas on hästi toimiv sisekontrollisüsteem. 

Usaldusväärse finantsjuhtimiskultuuri põhijooned, mida rõhutan, on järgmised:

1) prioriteetide seadmine, selged ja mõõdetavad eesmärgid;

2) kulude standardiseerimine ja hästitoimiv kinnitamine;

3) siseauditi süsteem. Range ja korrapärane siseaudit aitab riske õigeaegselt kindlaks teha. 
Kui siseauditi süsteem toimib hästi, võimaldab see kiiresti reageerida, kui tekib vajadus 
riske (uuesti) hinnata ja see aitab ka puudujääke vältida. 

4) Finantsdokumentide läbipaistvus. Kergesti kättesaadavad ja arusaadavas vormis 
esitatud avalikult kättesaadavad andmed on hea finantsjuhtimiskultuuri oluline 
tunnusjoon. 

Kontrollikoja iga-aastane audit annab kindluse ELi raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsuse ja tehingute korrektsuse kohta. Kontrollikoja otsus esitada mitte ainult 
kinnitavat aruannet, vaid ka ülevaatearuandeid ja infodokumente ning arvamusi ja teemade 
kiirülevaateid on andnud rohkem võimalusi eespool nimetatud aspektide hindamiseks. Parimate 
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tavade väljaselgitamine ja auditisoovituste esitamine on minu arvates olulised võimalused 
kindla finantsjuhtimise jõustamise toetamiseks. Kontrollikoda võib kasutada ka oma suurt 
moraalset autoriteeti, et edendada ja tõhustada selgemat ning läbipaistvamat raamatupidamist. 

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?

Euroopa Parlamendil on oluline roll avaliku järelevalve tugevdamisel kulutuste üle. 
Kontrollikoja ülesanne on anda parlamendile, eelkõige eelarvekontrollikomisjonile, vajalikke 
andmeid ja teavet. Seda on rõhutatud ka kontrollikoja viimases strateegias ja minu arvates on 
see väga oluline. 

Eelarvekontrollikomisjoni ja kontrollikoja korrapärased kohtumised ja arvamuste vahetus on 
muutunud iseenesestmõistetavaks. Hea koostöö tähendab, et kontrollikoda peaks vajaduse 
korral olema kohal ja valmis pakkuma eelarvekontrollikomisjonile oma eksperditeadmisi. 
Euroopa Parlamendi ettepanekuid kontrollikoja tööprogrammi kohta peetakse esmatähtsaks: 
see on oluline põhimõte, mida tuleb jätkata. Koostöö kavandamisetapp on oluline ka selleks, et 
vältida teabe üleküllust eelarvekontrollikomisjonis või Euroopa Parlamendi muudes 
temaatilistes komisjonides. Kontrollikoja aruannete mõju sõltub suuresti sellest, kui kiiresti 
need esitatakse ja kui kiiresti neid saab arutada. 

ELi toimimise lepingu kohaselt (artikkel 278) on kontrollikoda volitatud esitama iga-aastase 
kinnitava avalduse. Selles hinnatakse, kas ELi eelarvet täideti kooskõlas seaduste ja 
eeskirjadega. Samuti esitatakse arvamus ELi raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse 
kohta. Lisaks kinnitavale avaldusele ja kontrollikoja aastaaruandele peaks kontrollikoja 
eriaruannete, läbivaatamiste ja arvamuste menetlus andma hea võimaluse saada vajalikku teavet 
õigel ajal. Teave ja andmed peaksid olema parlamendile õigeaegselt kättesaadavad, sest nii 
asjakohased andmed kui ka soovitused ja järeldused võivad olla otsustusprotsessides 
väärtuslikud. Parimate tavade väljaselgitamine ning ülevaade sellest, mis toimib ja mis ei toimi 
hästi – see on panus, mida Euroopa Kontrollikoda peaks pakkuma. 

Pean Euroopa Parlamenti, eriti eelarvekontrollikomisjoni, kontrollikoja tähtsaimaks partneriks. 
Olen oma kõigi varasemate ametikohtade oluliste sidusrühmadega suhtlemisel alati 
väärtustanud proaktiivset lähenemisviisi, ning olen võtnud endale kohustuse jätkata seda tava, 
kui mind nimetatakse Euroopa Kontrollikoja liikmeks. Auditiaruannete mõju suurendamiseks 
ja avaliku järelevalve tõhustamiseks on oluline vahend hästi kavandatud ja ellu viidud avalik 
teabevahetus, mida võimendab märkimisväärselt koordineerimine parlamendi organitega. 

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

Minu arvates on tulemusaudit väärtuslik panus ja vajalik vahend poliitikakujundamise ja 
poliitika kavandamise protsessis. Kuigi kontrollikoja iga-aastasel auditil on oluline minevikku 
suunatud fookus ja see annab kindluse selle kohta, kas vahendeid on kasutatud seaduslikult ja 
raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne, on tulemusaudit sama oluline, et pakkuda 
rohkem tulevikku suunatud teavet selle kohta, kas protsessid toimivad piisavalt hästi, et 
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saavutada seatud sihid ja eesmärgid. 

Maksumaksjate raha on alati vähe, nii et konkreetse programmi või poliitika rakendamise 
tõhususe ja mõjususe hindamine aitab parandada tulemuslikkust ja aitab mõista, mis toimib 
hästi ja mis mitte. Minu arvates on oluline, et tulemusaudit sisaldaks konkreetseid soovitusi 
selle kohta, kuidas protsesse parandada, et soovitused saaks lisada juhtimismenetlustesse ning 
komisjon (ja/või nõukogu) saaks teha oma järeldused ja tegutseda nende põhjal. Heade tavade 
väljatoomine selle hindamisel, mis ja miks on osutunud tõhusaks või/ja tulemuslikuks tavaks, 
on samuti väärtuslik teave, kui tulemusauditisse on kaasatud mitu riiki. 

Kontrollikoja uues strateegias aastani 2025 rõhutatakse, et kontrollikoda on pühendunud 
meetodite väljatöötamisele oma tulemusauditi tavas täiendava tootlikkuse kasvu 
saavutamiseks, riskipõhise lähenemisviisi tugevdamiseks ja riigipõhise teabe andmiseks, kui 
see on asjakohane. Pean eriti oluliseks, et uus strateegia tooks esile vajaduse veelgi parandada 
kontrollikoja soovituste mõju, et muuta need asjakohasemaks, kasulikumaks, praktilisemaks ja 
kulutõhusamaks ning tugevdada järelmeetmeid, mida kontrollikoda annab sidusrühmadele ja 
auditeeritavatele. 

Samuti väärib märkimist, et tulemusaudit võib olla tõeliselt kasulik vahend ainult juhul, kui 
auditeeritava algse programmi sihid ja eesmärgid on nõuetekohaselt seatud ning kättesaadavad 
andmed on piisavalt usaldusväärsed ja üksikasjalikud. Kui eesmärgid on ebamäärased, on väga 
raske teha põhjalikku auditit selle kohta, kas vahendeid on kasutatud kõige tõhusamal ja 
tulemuslikumal viisil. 

Viimastel aastatel on Euroopa Kontrollikoda keskendunud rohkem ELi tulemuslikkuse 
aspektidele. See on andnud ka võimaluse reageerida kiiresti juhtumite kiire läbivaatamise või 
infodokumentide abil, et institutsioonilistele sidusrühmadele antaks neile vajalikud vastused. 
Teisest küljest, kuigi toodete nimekirja laiendamine on aidanud rohkem keskenduda 
tulemuslikkuse aspektidele, on oluline meeles pidada, et töö kasvav maht ei tohi hakata töö 
kvaliteeti mõjutama. Uute kiiresti arenevate teemadega, nagu finantsturgude kontroll, 
andmekaitse, tehisintellekt ja masinõpe ning tervishoid ja ohutus, tegelemine nõuab ka uusi 
oskusi, mida kontrollikojas hetkel ei pruugi olla, mis võib halvendada aruannete kvaliteeti ning 
kahjustada auditite ja kontrollikoja usaldusväärsust pikas perspektiivis. 

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

Kõik kolm institutsiooni on pühendunud samale eesmärgile: tagada, et avaliku sektori 
vahendite kasutamine oleks ökonoomne, tõhus ja tulemuslik. Nii nagu riiklikud 
auditeerimisasutused on riikide parlamentide jaoks kõige olulisemad partnerid asjakohaste 
andmete, teabe ja kiirete läbivaatamiste õigeaegsel pakkumisel, on ka Euroopa Kontrollikojal 
Euroopa Parlamendi jaoks sama roll. Korrapärane koostöö ning ühisauditite kavandamine, 
teabe jagamine ja tulemuste vahetamine nende kolme vahel on vajalik eeldus, et anda tugev 
panus vastupanuvõimelisema, jätkusuutlikuma ja tõhusama Euroopa Liidu loomiseks, mis 
suurendaks kodanike usaldust ELi vastu.

Koostöö riiklike kontrolliasutuste ja kontrollikoja vahel toimib töötasandil hästi 
kontaktkomitee kaudu. Selle koostöö oluline aspekt on mõlema poole sõltumatuse säilitamine 
ja koostöö arendamine vastastikku lugupidaval viisil. 

Üks hea näide riiklikelt kontrolliasutustelt tagasiside saamisest on kontrollikoja kutse riiklikele 
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auditeerimisasutustele vaadata läbi strateegia rakendamisel tehtud edusammud. Viimane 
rahvusvaheline vastastikune eksperdihinnang, milles hinnati kontrollikoja 2018.–2020. aasta 
strateegia rakendamist, viidi lõpule 2020. aastal. See sisaldas mitmeid soovitusi ja selgitas 
peamisi õppetunde järgmiseks strateegiaperioodiks. Leian, et see on väärtuslik tava, mis peaks 
jätkuma ka uue strateegiaperioodi jooksul. 

Vastastikuse hindamise käigus esitati idee kontrollikoja ainulaadse koordineerimissuutlikkuse 
kohta, et viia liikmesriikide ja Euroopa Parlamendi seisukohad auditeeritavatel teemadel 
kooskõlla. Kontrollikoja töö võimalik avalik mõju sõltub ühest küljest audititeema 
asjakohasusest liikmesriigi riikliku avaliku tegevuskava seisukohast ja teisest küljest 
asjakohasusest Euroopa Parlamendi tegevuskava seisukohast. Kui need valdkondadevahelised 
teemad leitakse ja auditi tulemused on hästi teatavaks tehtud, on võimalik saavutada tegelik 
mõju, mis omakorda on parim alus institutsioonidevahelisele sisulisele ja kestlikule koostööle. 

Samuti on oluline märkida, et ELi vahendite rakendamine sõltub suuresti liikmesriikide ja 
nende eelarve täitmisest. Riiklikel auditeerimisasutustel on oluline roll avaliku sektori 
vahendite kasutamise auditeerimisel riiklikul tasandil. See on valdkond, kus ühisauditid ja 
tööprogrammide ennetav jagamine võivad aidata vältida tarbetut dubleerimist. 

 Nagu ma oma eelmistes vastustes selgitasin, leian, et Euroopa Parlament on 
Euroopa Kontrollikoja peamine sidusrühm ning eelarvekontrollikomisjon on selles kõige 
olulisem ja otsene partner. Kontrollikoja uues strateegias on märgitud, et „...peame veelgi 
tõhustama oma teavitustegevust, suunates selle eelkõige Euroopa Parlamendile (eelkõige 
eelarvekontrollikomisjon, eelarvekomisjon ja valdkondlikud komisjonid)“. Kui minu 
nimetamine Euroopa Kontrollikojasse kiidetakse heaks, toetan ma aktiivselt neid algatusi. 

18. Kuidas arendaksite edasi Euroopa Kontrollikoja aruandlust, et anda 
Euroopa Parlamendile kogu vajalik teave liikmesriikide poolt Euroopa Komisjonile 
esitatud andmete täpsuse kohta?

Liikmesriikide andmed edastatakse Euroopa Komisjonile, nii et esimene kontroll selle üle, kas 
andmed on täpsed ja usaldusväärsed, lasub komisjonil. Mitmel korral on kontrollikoda 
väljendanud rahulolematust liikmesriikide esitatud andmetega. Kuigi on olnud mõningaid 
metoodilisi ja tehnilisi küsimusi, mis on sellele kaasa aidanud, on endiselt vaja parandada 
andmete kvaliteeti. Euroopa Kontrollikoda on need probleemid esile toonud ja selgelt on 
oluline jätkata erisoovitustega, et parandada aruandlust ja andmete täpsust. 

Kontrollikoja strateegias aastani 2025 juhitakse tähelepanu vajadusele tõhustada tehnoloogia ja 
IT-vahendite kasutamist. Ma võin seda ainult korrata. Kuigi praegu ei ole veel piisavalt 
masinloetavaid andmeid, on endiselt üha rohkem digitaalseid andmeid, mida saab kontrollikoja 
töö tõhustamiseks hästi kasutada. Nii nagu on märgitud kontrollikoja uues strateegias, saab ja 
peaks Euroopa Kontrollikoda olema tugev ja häälekas pooldaja digitaalsete tavade 
väljatöötamisel ning ELi poliitika ja programmide kontrollimisel. Leian, et kõik neli uues 
strateegias välja toodud töösuunda aitavad parandada andmete kogumist ja usaldusväärsust:

1) püüame saada turvalise ja lihtsa juurdepääsu auditeeritavate andmetele;

2) edendame meie töös digitaalset auditikultuuri ja mõtteviisi;

3) investeerime kõigi meie töötajate vajalikesse oskustesse ja teadmistesse;

4) rakendame meie auditivaldkonna jaoks sobivaid uusi digitaalseid auditivahendeid ja -
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tehnikaid, sealhulgas automatiseeritud andmekogumist ja analüüsi, ning kasutame ära 
ka kontrollikoja olemasolevat digitaalset suutlikkust. 

Muud küsimused

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

Jah. 


