Danièle LAMARQUE
Sündinud 1953. aastal Bayonne´is, Prantsusmaal

Haridus:
1973–1977: Kõrgkool (Ecole normale supérieure)
1976: Klassikalise filoloogia eksam
1982–1984: Riiklik halduskõrgkool ENA (Ecole nationale d’administration)
Teenistuskäik:
Jaanuar 2014 – Euroopa Kontrollikoja liige
Alates juuni 2016: auditi kvaliteedikontrolli komitee eesistuja
Jaanuar 2014–mai 2016: III auditikoda (välistegevus)
Vastutab kinnitava avalduse välisabi ja laienemise (ELi üldeelarve) osa ja Euroopa Arengufondi eest
Kolmandate riikidega rände- ja varjupaigaküsimustes tehtava koostöö ning Sahara-taguse Aafrika
riikidele nende riiklike rahaliste vahendite kogumise parandamiseks antava eelarvetoetuse
auditeerimise valdkonna ettekandev liige
Juuli 2011–detsember 2013: Provence-Alpes-Côte d’Azuri (Marseilles) piirkondliku kontrolliasutuse
(chambre régionale des comptes) juht
Audititegevuse juht: aruannete planeerimine, vastu võtmine ja avaldamine
Suhted riigikontrolli ja piirkondliku kontrolliasutuse välispartneritega (valitud ametnikud,
valitsusasutused, ülikoolid ja meedia)
Juuli 2005–juuni 2011: rahvusvaheliste suhete ja ELi asjade üksuse direktor Prantsuse riigikontrollis
Euroopa Kontrollikoja kontaktametnik,
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Prantsuse riigikontrolli esindaja kõrgeimates kontrolliasutustes: INTOSAI, EUROSAI ,
43-st prantsuskeelsest kõrgeimast kontrolliasutusest koosneva võrgustiku koordineerimine,
rahvusvaheliste seminaride ja konverentside korraldamine
Riigikontrolli kahesajanda tegutsemisaasta tähistamisele kaasa aitamine (2007)
Detsember 1997–juuni 2005: Haute-Normandie (Rouen) piirkondliku kontrolliasutuse (chambre
régionale des comptes) juht
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Kõrgeimate Kontrolliasutuste Rahvusvaheline Organisatsioon, Euroopa Kõrgeimate Auditiasutuste
Organisatsioon

Juuni 1984–1997: Prantsuse riigikontroll
1984–1998: audiitor, hiljem nõunik: rahanduse, põllumajanduse ja ELi rahaliste vahenditega seotud
auditid
1989–1991: riigikontrolli eelarve- ja finantsdistsipliini koja raportöör
1989–1994: Avalike teenuste kulutõhususe uurimise keskkomisjoni peasekretär: uuris avalike
teenuste kulusid ja tõhusust ning osales avaliku korra hindamistes
Muu tegevus:
Société française d’évaluation haldusnõukogu liige
1993–1998 avaliku poliitika hindamise teadusnõukogu liige ja 1999–2002 avaliku poliitika hindamise
riikliku hindamiskomitee liige
2000–2005 Rennes’i tervishoiukõrgkooli (Ecole nationale supérieure de la santé) juhatuse esimees
2007–2011 Paris-Ouest-Nanterre-La Défense’i ülikooli avaliku halduse ja riikliku poliitika osakonna
dotsent
Töötab järgmiste ajakirjade toimetustes: Politiques et management public (alates 1992), Revue
française de finances publiques (alates 2011), Gestion et finances publiques (2005–2011)
2011–2013 Firenze Euroopa Ülikooli Instituudi välisaudiitor
On läbi viinud mitmeid erinevaid riikliku poliitika hindamise (Ecole Nationale d’Administration,
Sciences-Po Paris), avaliku sektori tegevuse tulemuslikkuse ja korruptsioonivastaste meetmete
hindamise koolitusi
IFACI (institut français de l’audit et du contrôle internes) piirkondlike ametiasutuste siseauditi
töörühma liige
Avaldatud tööd:
Contrôle et évaluation de la gestion publique – enjeux contemporains et comparaisons
internationales, Bruylant, 2016
L’évaluation des politiques publiques locales, LGDJ, Pariis, 2004
L’argent public en Europe: quel contrôle? (coord.), Fondation Schuman, Pariis, 2007
Avaldanud mitmeid väljaandeid avaliku sektori tegevuse tulemuslikkuse, avaliku sektori tegevuse
hindamise ja kontrolli, avaliku sektori juhtide koolitamise ja valiku ning ELi rahaliste vahendite
haldamise ja auditeerimise (AJDA, PMP, Revue française de finances publiques ja Gestion et finances
publiques) kohta
Autasud:
Prantsuse Vabariigi Auleegioni ordeni ohvitseririst
Riikliku teenetemärgi ohvitser

2

