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Lugupeetud esimees, austatud liikmed! 

Mul on au esitleda teile täna kontrollikoja 2015. aasta töökava. 

Tahaksin kasutada võimalust, et tutvustada teile 2015. aastal valmivaid auditiaruandeid ja 
läbiviidavaid sisereforme. 

Auditi töökava koostamisel oleme arvesse võtnud nii ELi poliitika arengusuundi kui aasta jooksul 
parlamendiliikmetega peetud kõneluste tulemusi, eriti seoses meie auditiaruannete ja 
ülevaatearuannetega. 

Nagu teate, püüab kontrollikoda perioodi 2013–2017 strateegia raames oma tegevusega varasemast 
veelgi enam ELi ees seisvate ülesannete täitmisele kaasa aidata. 

Eelkõige soovime aidata parlamendil tagada mõjus aruandekohustuse täitmine seoses avaliku sektori 
vahenditega, mida kõnealuste ülesannete täitmiseks kasutatakse. See on meie asutuse peamine 
strateegiline eesmärk ja see annab suuna, millest lähtudes ELi poliitika elluviimist ja rahastamist 
auditeerida. 

ELi õigusaktidest tulenevalt peab kontrollikoda igal aastal tegema ELi eelarve, Euroopa Arengufondi 
ning iga ELi ameti ja ühisettevõtte finants- ja vastavusauditi. 2015. aastal avaldab kontrollikoda 55 
aasta- ja iga-aastast eriaruannet. 

Lisaks plaanime avaldada ligikaudu 30 eriaruannet peamiselt vastavusauditi teemadel. Teemasid 
kirjeldatakse täna avaldatud töökavas. Nagu näete, kavatseme me käsitleda mitmesuguseid 
poliitikameetmeid ja finantsjuhtimisküsimusi, mis peegeldavad ELi prioriteete ja kodanike muresid. 

Paljud teemad on seotud strateegias „Euroopa 2020” kindlaksmääratud ELi pikaajaliste 
poliitikaülesannetega, mis on lülitatud ka kontrollikoja perioodi 2013–2017 strateegiasse. 

Usume, et need teemad on jätkuvalt asjakohased. Järgnevalt peatuksin neil lühidalt ja tooksin mõned 
näited teemadest, millele 2015. aasta aruannetes keskendume. 

Neist esimene on lisaväärtus. Nagu me viimastel aastatel paljudes aruannetes ja mitmetel muudel 
juhtudel oleme märkinud, esitavad ELi vahendite haldajad palju teavet ELi kulutuste maksumuse, kuid 
vähe nende väärtuse kohta. 

Teabe puudumine raskendab ELi poliitika elluviimise eest vastutajatelt aru pärimist; on oht, et nõrgad 
tulemused jäävad tähelepanuta ja võimalusi olukorra parandamiseks ei kasutata. 

Arvestades, et kodanike usaldus ELi vastu on endiselt probleemiks, on ELi tegevuse ja lisaväärtuse 
kõigile nähtavaks muutmine varasemast veelgi olulisem. 

Selle taustal tuleb märkida, et tulemustekeskse tegevusraamistiku edendamine, mille abil suurendada 
ELi lisaväärtust, on uue komisjoni üks prioriteete. Kinnitame parlamendile, et lisaväärtus on üks 
teemadest, mis läbib suurt osa kontrollikoja 2015. aasta väljaannetest. 

See puudutab ka meie aastaaruannet ELi eelarve kohta, mille peatükis „ELi eelarvest rahastatud 
tegevuste tulemuslikkus” keskendume sellele, kas praegune tulemusraamistik võimaldab komisjonil 
strateegia „Euroopa 2020” suunas liikumist jälgida ja juhtida. 

Olukorras, kus ELi nõrk majandus riikide eelarvetele jätkuvalt survet avaldab, on strateegia „Euroopa 
2020” elluviimine ning majanduskasvu, tööhõive ja avaliku sektori vahendite tõhustamine olulisem 
kui kunagi varem. 

Seetõttu käsitleme 2015. aastal aruannetes mainitud kolme teema spetsiifilisi aspekte, nagu 
innovatsioon, noorte tööhõive ja ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlus.  

Ning teades, et 2014. aasta oli seni registreerituist kõige soojem, tuleb kliimamuutuste vastane 
võitlus ja keskkonnaalane tegevus poliitilises tegevuskavas taas tähtsale kohale seada. 
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Nii on meil 2015. aastal kavas käsitleda ELi heitkogustega kauplemise süsteemi, samuti mitmesuguseid 
keskkonnakaitse meetmeid, nagu põllumajandusettevõtjate loodushoidlik tegevus, vee kvaliteet 
Doonau valgalal, Läänemere reostus ja võitlus ebaseadusliku metsaraie vastu arengumaades. 

Siiani olen toonud näiteid pikaajalisi probleeme käsitlevate auditite kohta. Lisaks oleme oma töökavva 
lülitanud auditeid, mis puudutavad esilekerkivaid probleeme ja viimaseid ELi arengusuundi. 

Täpsemalt kavatseme 2015. aastal käsitleda ELi rahalist abi Ukrainale ning ELi poliitikameetmeid ja 
taristuinvesteeringuid energiajulgeoleku vallas, samuti euroala pankade äsjaloodud ühtset 
järelevalvemehhanismi. 

Kui osa meie audititest keskendub poliitika elluviimisele, siis teistes võetakse vaatluse alla ELi antava 
rahalise toetuse liigid. 

Näiteks käsitleme 2015. aastal toetuste jagamist ELi ametites ja ühisettevõtetes, mikrorahastamist 
sotsiaalse kaasatuse edendamiseks ja finantskorraldusvahendeid maaelu arengu valdkonnas. 

Lugupeetud esimees, austatud liikmed! 

2015. aastal kavatseme avaldada varasemast rohkem aruandeid teatavate ELi poliitikavaldkondade ja 
programmide tulemuslikkuse kohta. Kuid me mõistame ka seda, et oluline on auditiaruannete 
ajastus. 

2015. aastal kavatseme juba lühendada aruande koostamisele keskmiselt kuluvat aega, järgides samas 
kõrgeimate kontrolliasutuste rahvusvahelisi standardeid. Nagu te aga teate, saaks seda aega meie 
hinnangul veel lühendada, kui viidaks ellu finantsmääruse kontrollikoja eriaruandeid käsitlevate sätete 
muutmise ettepanek, mille me teile, lugupeetud esimees, kui eelarvekomisjoni aruandvale liikmele, 
oleme esitanud. 

Samuti mõistame, kui tähtis on aruannete avaldamise õige ajastus, ning saadame teile peagi 2015. 
aasta esialgse ajakava. Meie uus institutsiooniliste suhete eest vastutav liige, Ville Itälä, plaanib teha 
koostööd teie komisjoniga – ja selle kaudu parlamendi teiste komisjonidega – sobivate võimaluste 
leidmiseks, et esitleda kõiki kontrollikoja auditiaruandeid ja muid dokumente. 

Muude dokumentide hulka kuuluvad arvamused seadusandlike ettepanekute kohta, auditileidude 
ülevaated ja seisukohavõtud, mida kontrollikoda koostab kas teiste institutsioonide taotlusel või omal 
algatusel. 

Need põhinevad pigem meie auditikogemustel kui konkreetsetel audititel, andes meile võimaluse 
osaleda paindlikul viisil parlamendi, nõukogu ja komisjoni otsustusprotsessis. 

Ehkki seda 2015. aasta töökavas eraldi välja ei tooda, kavatseme me aasta jooksul arvukalt 
kõnealuseid dokumente koostada. Näiteks eelmisel nädalal võtsime vastu arvamuse komisjoni 
ettepaneku kohta, mis käsitleb ELi eelarve kehtiva finantsmääruse mõningate sätete ülevaatamist. 

Samuti valmistame ette arvamust ühtse kriisilahendusnõukogu finantsmääruse eelnõu kohta. 

Ehkki me ei ole veel saanud ametlikku taotlust arvamuse avaldamiseks, jälgime tähelepanelikult 
Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi loomise seadusandlikku menetlust, et esitada sarnaste 
vahendite auditeerimisest saadud kogemuste põhjal asjakohaseid tähelepanekuid. 

Lugupeetud esimees, austatud liikmed! 

Nagu algul mainitud, jätkame 2015. aastal sisereformide elluviimist. 

Oleme 2015. aastaks vastu võtnud ambitsioonika töökava. Usume, et suudame selle ellu viia, 
täpsustades üksikauditite fookust, lihtsustades menetlusi ja suurendades tõhusust. 

Kavatseme 2015. aastal tulemusauditi ressursside osakaalu suurendada, nagu soovitas parlament oma 
2014. aasta aruandes, mis käsitles kontrollikoja edasist rolli. 
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Kavandatavad reformid ei paranda mitte üksnes meie suutlikkust tulemusauditeid läbi viia, vaid ka 
oma tööd vajaduse korral jooksvalt ümber korraldada, et reageerida olulistele muutustele ja uutele 
prioriteetidele. 

Reformid hõlmavad meetmeid, mille abil ellu viia parlamendi ja vastastikuse eksperdihinnangu 
andjate asjakohaseid soovitusi meie tulemusauditite veelgi tõhusamaks muutmiseks. 

Plaanime arendada oma valdkonnateadmisi ja tulemusauditi läbiviimise suutlikkust näiteks 
pangandusliidu valdkonnas, kus meid ootavad ees uued ülesanded. 

Lõpetuseks tahaksin välja tuua kaks 2015. aasta projekti, mis puudutavad meie koostööd 
liikmesriikide kõrgeimate kontrolliasutustega. 

Esimese eesmärk on kaardistada pankade finantsjärelevalve uued aruandlus- ja 
auditeerimismenetlused, tuginedes kontrollikoja uuringule. 

Teine hõlmab koostööd ELi kõrgeimate kontrolliasutustega, et üle vaadata mitu riiklikku 
partnerluslepingut strateegia „Euroopa 2020” raames. Töö tulemused on plaanis esitada kontrollikoja 
aastaaruandes. 

Lugupeetud esimees, austatud liikmed! 

Loodetavasti olen suutnud väljendada kontrollikoja püüdlust 2015. aastal ELi ees seisvate suurte 
ülesannete lahendamisele oma tegevusega kaasa aidata ning seeläbi abistada ka parlamenti ja teisi 
institutsioone praegusel, meie liidu jaoks otsustava tähtsusega ajal. 

Tänan teid tähelepanu eest. 


