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ELi audiitorite sõnul vajab EL investeeringute ja 
kulutuste tegemiseks „täiesti uut 
lähenemisviisi“ 
Euroopa Kontrollikoda leiab oma täna avaldatud ELi eelarvet käsitlevas aastaaruandes, et EL 
vajab investeeringute ja kulutuste haldamiseks täiesti uut lähenemisviisi. Suuri muudatusi 
peavad tegema kõik, kes ELi rahaliste vahendite haldamise eest vastutavad. Kontrollikoja 
aruande esitlemisel Euroopa Parlamendile leiti, et otsustajad peavad eelarve paremini 
ühtlustama ELi pikaajaliste strateegiliste prioriteetidega ja parandama selle võimet kriisidele 
reageerida. ELi seadusandjad peavad tagama, et rahastamiskavades on selgelt määratletud 
saavutatavad tulemused ja aktsepteeritavad riskid; ning finantsjuhid peavad tagama, et raha 
on kulutatud vastavalt eeskirjadele ja selle abil on saavutatud soovitud tulemused. 

ELi sõltumatu audiitorina kiitis kontrollikoda Euroopa Liidu 2014. aasta raamatupidamise 
aastaaruande heaks, nagu igal aastal alates 2007. aastast. Kontrollikoja viimases aruandes 
öeldakse, et ELi praeguse rahastamistsükli eelseisev ülevaatamine annab võimaluse prioriteedid 
uuesti läbi mõelda, ja hoiatatakse, et kui EL kavatseb enda ees seisvad pakilised probleemid 
lahendada, peab ta oma eelarvet paremini haldama. EL peab võtma meetmeid rahaliste 
vahendite kasutamise ajakavast olulise mahajäämise vähendamiseks, et vabastada vahendeid ja 
kasutada neid seal, kus neid kõige rohkem vajatakse. Osal liikmesriikidest on raskusi neile 
eraldatud ELi vahendite ärakasutamisega. Komisjon on andnud liikmesriikide kasutusse 
vahendeid, võtmata piisavalt arvesse nende suutlikkust vahendeid investeerida. Samas ei tohiks 
ELi poliitika rahastamise uued viisid viia finantsriske avaliku kontrolli ja auditi ulatusest välja  

Kontrollikoja presidendi Vítor Caldeira sõnul peab „EL oma raha paremini investeerima. Tuleb 
tagada investeeringute parem kooskõla liidu prioriteetidega, lihtsamad eeskirjad tulemuste 
saavutamiseks ja ressursside tõhusam haldamine.“  

Aruandes esitatakse raamatupidamise aastaaruande kohta märkusteta arvamus. Samuti 
järeldatakse, et ELi tulude kogumises vigu ei esinenud. Kulude veamäär oli kontrollikoja hinnangul 
aga 4,4 % (2013. aastal 4,5 %). See ei väljenda pettust, ebatõhusust ega raiskamist, vaid see on 
hinnang summa kohta, mida ei oleks tohtinud ELi eelarvest välja maksta, kuna selle kasutus ei 
vastanud täielikult ELi eeskirjadele.  
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Kontrollikoda leidis koostöös liikmesriikidega täidetavas eelarves ning komisjoni poolt otse 
täidetavas eelarves sama hinnangulise veamäära – 4,6 %. Kõige suurem veamäär leiti 
majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse valdkonna (5,7 %) ning valdkonna 
„Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks” kuludes (5,6 %). Kõige väiksem oli 
hinnanguline veamäär halduskulude valdkonnas (0,5 %).  

Liikmesriikide ja komisjoni võetud parandusmeetmed ning valesti makstud summade 
sissenõudmine koostöös täidetava eelarve valdkondades aitasid kaasa hinnangulise veamäära 
vähendamisele. Kontrollikoja hinnangul oleks ilma nende meetmeteta kulude üldine veamäär 
olnud 5,5 % (mitte 4,4 %). Parandada oleks saanud aga veel rohkem vigu, ja komisjon peab täiel 
määral rakendama oma volitusi, et vigu veelgi vähendada ja valesti kasutatud vahendeid tagasi 
nõuda. 

 

Toimetajatele: 

Euroopa Kontrollikoda on Euroopa Liidu sõltumatu kontrolliasutus. Kontrollikoja auditiaruanded 
ja arvamused on oluline osa ELi aruandlusahelast. Meie väljundeid kasutatakse selleks, et 
kontrollida (eelkõige iga-aastase eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames) ELi 
eelarve haldamise eest vastutajaid. Vastutajaks on peamiselt Euroopa Komisjon, kuid ka teised 
ELi institutsioonid ja asutused. Kuid ligikaudu 80 % puhul kuludest (põhiliselt põllumajandus ja 
ühtekuuluvus) jagatakse vastutust liikmesriikidega. Kontrollikoda testib tehingute valimeid, et 
anda statistikal põhinev hinnang selle kohta, mil määral on tulud ja kuluvaldkonnad 
(poliitikavaldkondade rühmad) vigadest mõjutatud.  

ELi 2014. aasta eelarvelised kulud olid 142,5 miljardit eurot ehk umbes 300 eurot iga kodaniku 
kohta. See moodustab ligikaudu 1 % ELi kogurahvatulust ja 2 % kõikide ELi liikmesriikide avaliku 
sektori kulutustest.  

Euroopa Kontrollikoja 2014. aasta aastaaruande täisversioon asub siin: www.eca.europa.eu. 
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