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Euroopa Kontrollikoja presidendina asub
ametisse Tony Murphy
Täna, 1. oktoobril 2022, asub kontrollikoja uue presidendina ametisse Tony Murphy. Tema
ametiaeg kestab kolm aastat ja seda võib pikendada.
Kontrollikoja liikmed valisid 20. septembril Iiri kodaniku Tony Murphy institutsiooni presidendiks
ajavahemikuks 1. oktoobrist 2022 kuni 30. septembrini 2025. Ta võtab ametikoha üle Klaus-Heiner
Lehnelt, kes oli kontrollikoja president alates 2016. aastast.
Dublini eeslinnast Cabrast pärit Tony Murphy sai Euroopa Kontrollikoja liikmeks 2018. aastal ning
on vastutanud ennekõike finantsauditite eest, täites sealhulgas ELi eelarvet käsitleva aastaaruande
eest vastutava kontrollikoja liikme kohuseid. Samuti on ta vastutanud auditite eest sellistel
teemadel, nagu laste vaesus ja ELi ühtekuuluvuspoliitika kulutuste korrektsus. Enne seda töötas ta
kontrollikojas IV auditikoja (turgude reguleerimine ja konkurentsivõimeline majandus) direktorina
ja kontrollikoja liikme kabinetiülemana. Ta alustas oma karjääri 1970. aastate lõpus Dublinis,
töötades Iirimaa kõrgeimas kontrolliasutuses audiitorina. Tema täieliku elulookirjeldusega saate
tutvuda siin.
„Kontrollikoja presidendiks valimine on mulle suur au. Tahan kontrollikoja liikmeid mulle osutatud
usalduse eest tänada,“ ütles Tony Murphy pärast valimisi. „Ma olen väga teadlik suurest
vastutusest, mida see roll kaasa toob. Keskendun meie töö jätkamisele, mis aitab parandada
aruandekohustuse täitmist ja läbipaistvust igat liiki ELi meetmete puhul. See on oluline, et
kodanikud saaksid ELi ja selle rahaasju usaldada.“
Tony Murphy saab kontrollikoja 12. presidendiks ajal, mil nii EL üldiselt kui ka kontrollikoda
eraldivõetuna seisavad silmitsi suurte väljakutsetega. Üks institutsiooni tähtsamaid ülesandeid
president Murphy ametiajal on tagada, et 1,8 triljoni euro suurust ELi eelarvet hallatakse
usaldusväärsel ja tõhusal viisil ning et taasterahastu „NextGenerationEU“ pakett aitab tõhusalt
kaasa 27 liikmesriigi majanduse elavdamisele.
Selgitav taustteave
Kontrollikoda on Euroopa Liidu sõltumatu välisaudiitor. Tema aruanded ja arvamused on oluline
osa ELi aruandlusahelast. Neid kasutatakse selleks, et kontrollida ELi poliitikavaldkondade ja
programmide rakendamise eest vastutajaid: komisjoni, teisi ELi institutsioone ja asutusi ning
liikmesriikide valitsusi. Kontrollikoda teavitab poliitikakujundajaid ja seadusandjaid riskidest,
annab neile kindlust, juhib tähelepanu puudustele ja heale tavale ning nõustab, kuidas ELi poliitika
ja programmide juhtimist parandada.
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27 kontrollikoja liiget valivad endi seast presidendi, kelle roll on olla primus inter pares – esimene
võrdsete seas. Presidendi ametiaeg kestab kolm aastat ja seda võib pikendada. President vastutab
institutsiooni üldstrateegia, planeerimise ja tulemusjuhtimise, teabevahetuse ja meediasuhete,
õigusküsimuste ja siseauditi eest ning esindab institutsiooni välissuhetes.
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