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Euroopa Liidu aruandekohustuse parandamist käsitlev 
kõrgetasemeline konverents: Euroopa Kontrollikoda peab 
dialoogi ELi ja liikmesriikide sidusrühmadega 
Täna toimus Euroopa Kontrollikojas kõrgetasemeline konverents, mis tõi kokku paljud nende 
hulgast, kelle ülesanne on tagada ELi eesmärkide saavutamiseks eraldatud avalike vahendite 
alane Euroopa Liidu aruandlus. Poliitikakujundajad, parlamendiliikmed, ELi ja liikmesriikide 
audiitorid, eksperdirühmade liikmed ja teadlased uurisid ELi praegust aruandluskorda ning 
esitasid kriitilise analüüsi selle kohta, kuidas peaks aruandluskorda tulevikus edasi arendama. 
Tuleb parandada koostööd liikmesriikide, parlamentide ja audiitorite vahel nii ELi kui riikide 
tasandil, et anda kodanikele parem ülevaade ELi poliitika ja programmide tulemustest. 

„Mõjus demokraatlik kontroll ja tõhus avaliku sektori audit käivad käsikäes. See aitab suurendada 
legitiimsust, selgitades ELi kodanikele, milliseid edusamme tehakse näiteks majanduse parandamiseks, 
tööhõivealaste väljavaadete suurendamiseks, liidu piiride kindlustamiseks või keskkonna kaitsmiseks, ja 
millise hinnaga,” märkis Euroopa Kontrollikoja president Vitor Caldeira. „Selle saavutamiseks tuleb ELi ja 
liikmesriikide tasandil kehtestada vastav aruandluskord.” 

Konverentsi juhatas ülevaatearuande esitlemise eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Kevin Cardiff, 
kes ütles järgmist: „Mitmed aruandekohustuse struktuurid on pandud paika ELi aluslepingutes ja 
õigusaktides ning neid ei saa üleöö muuta. Euroopa Kontrollikoja ülevaatearuande ja tänase konverentsi 
eesmärk on aga algatada arutelu selle kohta, milliseid muudatusi on vaja ja kuidas neid ellu viia.” 

Euroopa Parlamendi asepresident Olli Rehn märkis:  „Euroopa Kontrollikoja ülevaatearuandes esitatud 
põhjalik analüüs on väga vajalik ning selles rõhutatakse asjakohaselt vajadust muuta eri tasandite eeskirjad 
ja kohustused selgemaks. ELi tasandil tuleks valitsustevahelised struktuurid, nagu Euroopa 
stabiilsusmehhanism, liita ühenduse struktuuridega ning tuua need ELi audiitorite vastutusalasse.” 

Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjoni esimees Ingeborg Grässle ütles järgmist: „Olen tänulik, et 
Euroopa Kontrollikoda näitas, kui keeruliseks on ELi süsteem muutunud. Kinnitan, et tänased sõnumid ei jää 
tähelepanuta, võtame neid parlamendi eelarvekontrollikomisjoni töös kindlasti arvesse. Kutsun ka kõiki ELi 
institutsioone tegema enamat aruandekohustuse parandamiseks.” 
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Toimetajatele: 

Euroopa Liidu kodanike finantshuvide kaitsmise eest vastutava institutsioonina on Euroopa Kontrollikoda 
pühendunud ELi vahendite kasutamise alase aruandekohustuse täitmise tagamisele ning selle 
parandamisele. 

ELi audiitorid kontrollisid hiljuti ELi avaliku sektori aruandekohustust ja auditeerimiskorda ning tuvastasid 
selles esinevad lüngad, kattuvused ja probleemid. Konverents oli platvormiks Euroopa Parlamendi liikmete, 
Euroopa Komisjoni, Euroopa Kontrollikoja, Euroopa Keskpanga, Euroopa Investeerimispanga, Euroopa 
stabiilsusmehhanismi, liikmesriikide kontrolliasutuste ja teadusringkondade vahelisele arutelule selle 
kohta, kuidas aruandluskorda tuleks täiendada, et pidada sammu majandusliku, eelarvealase ja rahalise 
integratsiooni suundumustega. Arutelude teemaks oli ELi sisene aruandekohustus, eelkõige seoses 
keskpankade ja järelevalveasutustega, kriisiaegsed ja -järgsed struktuurid, ELi vahendite võimendamine 
välisosalejate poolt ning suurema tähelepanu pööramine ELi tulemuslikkusele. 

Konverentsil käsitleti ELi ja liikmesriikide tasandil esineda võivaid lünki, kattuvusi ja probleeme vastavalt 
hiljuti avaldatud Euroopa Kontrollikoja ülevaatearuandele ELi aruandekohustuse ja avaliku sektori 
auditeerimiskorra kohta. Oma esimeses ülevaatearuandes esitab Euroopa Kontrollikoda aruandekohustuse 
mudeli, mis tugineb kuuel põhielemendil:  

1) ülesannete ja kohustuste selge määratlemine;  
2) avaliku kinnituse andmine ELi poliitikaeesmärkide saavutamise kohta ;  
3) demokraatlik järelevalve parlamentide poolt;  
4) parandusmeetmeid võimaldavate tagasisidemehhanismide loomine;  
5) tugeva mandaadi andmine ELi asutuste raamatupidamisaruannete ja tulemuslikkuse sõltumatu 
välisauditi tegemiseks;   
6) auditisoovituste elluviimise ja järelmeetmete rakendamise asjakohase korra kehtestamine. 

Konverentsil esinesid: 

Christopher Bovis, Hulli Ülikool 
Vítor Caldeira, Euroopa Kontrollikoja president 
Manfred Kraff, Euroopa Komisjoni eelarve peadirektoraat 
Kevin Cardiff, Euroopa Kontrollikoja liige 
Ingeborg Grässle, Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjoni esimees  
Mark Hallerberg, Hertie School of Governance 
Kalin Anev Janse, Euroopa stabiilsusmehhanism 
Brigid Laffan, Euroopa Ülikool-Instituut 
Neven Mates, Euroopa Kontrollikoja liige 
Gay Mitchell, endine Euroopa Parlamendi liige 
Gilles Noblet, Euroopa Keskpank 
Claes Norgren, Rootsi riigikontroll 
Henrik Otbo, Euroopa Kontrollikoja liige 
Olli Rehn, Euroopa Parlamendi asepresident  
Jacques Sciberras, Euroopa Kontrollikoja audiitor 
Julie Smith, Cambridge’i Ülikool 
Igor Šoltes, Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjoni aseesimees  
Jonathan Taylor, Euroopa Investeerimispank 
Gijs de Vries, St Antony's College Oxford, endine Euroopa Kontrollikoja liige 
 
Novembris 2014 avaldab Euroopa Kontrollikoda oma teise ülevaatearuande, milles ELi audiitorid püüavad 
kindlaks teha ELi eelarve finantsjuhtimist ohustavad riskid. Euroopa Kontrollikoja ülevaatearuannete, 
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aastaaruannete, eriaruannete ja arvamuste eesmärk on aidata kaasa Euroopa Liidu paremale toimimisele. 

Konverentsi järeldused ning esinejate kõned on saadaval Euroopa Kontrollikoja veebilehel eca.europa.eu. 
Lühikest selgitavat videot saab vaadata siit: 
https://www.youtube.com/watch?v=ozAOxSpdDec&feature=youtu.be  

 

 


