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AIEA (IAEA): Agence Internationale de 
l’énergie Atomique (Rahvusvaheline 
Aatomienergiaagentuur)

CRIS: ühine välissuhete infosüsteem

DAS: déclaration d’assurance (kinnitav avaldus)

EBA: Euroopa Pangandusjärelevalve

EDA: Euroopa Kaitseagentuur

EEAS: Euroopa välisteenistus

EFSF: Euroopa Finantsstabiilsuse Fond

EFSM: Euroopa finantsstabiilsusmehhanism

EIOPA: Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve

EIP: Euroopa Investeerimispank

EKP: Euroopa Keskpank

EKPS: Euroopa Keskpankade Süsteem

EL: Euroopa Liit

EMSK: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

EMU: majandus- ja rahaliit

EP: Euroopa Parlament

EPSAS: Euroopa avaliku sektori 
raamatupidamisstandardid

ERF: Euroopa Regionaalarengu Fond

ESA: Euroopa järelevalveasutus

ESF: Euroopa Sotsiaalfond

ESFS: Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem

ESM: Euroopa stabiilsusmehhanism

ESMA: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve

ESRN: Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu

EUISS : Euroopa Julgeoleku-uuringute Instituut

EUSC: Euroopa Liidu Satelliidikeskus

FSB: finantsstabiilsuse nõukogu

IMF: Rahvusvaheline Valuutafond

IPSAS: rahvusvahelised avaliku sektori 
raamatupidamisstandardid

ISA: rahvusvahelised auditeerimisstandardid

ISSAI: kõrgeimate kontrolliasutuste 
rahvusvaheline standard
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IT: infotehnoloogia

MIP: makromajandusliku tasakaalustamatuse 
menetlus

RAL: reste á liquider (täitmata kulukohustused)

SAI: kõrgeim kontrolliasutus

SKP: sisemajanduse koguprodukt

SMART: konkreetne, mõõdetav, saavutatav, 
asjakohane ja õigeaegne

SSM: ühtne järelevalvemehhanism

USA: Ameerika Ühendriigid

VKE: väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad

ÜRO: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
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I
Käesolev on Euroopa Kontrollikoja koostatud esi-
mene ülevaade; ülevaated on Euroopa Kontrollikoja 
uut tüüpi väljaanded, milles käsitletakse kontrollikoja 
uurimistulemuste ja saadud kogemuste alusel kont-
rollikoja pädevusega otseselt seotud küsimusi puudu-
tavaid laiaulatuslikke teemasid. Käesolevas ülevaates 
käsitletakse ELi aruandlus- ja auditeerimiskorda. Teine 
ülevaade, milles käsitletakse ELi üldeelarvega seotud 
riske, avaldatakse järgnevatel kuudel.

II
Ülevaates käsitletakse Euroopa Liidu (EL) poliitika, 
vahendite, üksuste ning nendega seotud avalike 
finantsvahendite aruandlus- ja auditeerimiskorda ja 
asjaomaseid probleeme. Sellega seoses viitab aruan-
dekohustus peamiselt avaliku sektori asutuste poliitika 
ja tegevuse demokraatlikule (eriti parlamentaarsele) 
järelevalvele, samas kui avaliku sektori audit viitab 
poliitikasuundade ja nendega seotud avaliku sektori 
vahendite finants- ja tulemusaudititele ja nende seo-
sele aruandlusprotsessiga.

III
Selle ülevaate eesmärk on suurendada teadlikkust ja 
edendada arutelu ELi aruandlus- ja auditeerimiskorra 
ülesannete üle. Seetõttu ei ole praegusel juhul tege-
mist auditeerimissoovitustega: nende asemel sisaldab 
ülevaade viiteid probleemidele, mida Euroopa polii-
tikakujundajad, seadusandjad ja kontrolliasutuste 
kogukond peavad lahendama.

IV
Dokumendil on neli seotud osa: I osas kirjeldatakse 
aruandekohustuse ja avaliku sektori audititöö seoseid. 
Selles määratletakse tugeva aruandlus- ja auditiahela 
kuus põhielementi; II osas kirjeldatakse kuut olulist 
valdkonda, mis ELi tasandil aruandluse ja avaliku 
sektori audititöö ülesannete ees seisavad; III osas 
käsitletakse aruandlus- ja auditeerimiskorda, mida 
kohaldatakse mitmete ELi uute ja valitsusvaheliste 
vahendite suhtes, mis töötati kiiresti välja vastusena 
finantskriisile. Viimases osas esitatakse ülevaate põhjal 
tehtud järeldused.

V
Tugeva aruandlus- ja auditiahela kuus elementi on 
järgmised:

i) ülesannete ja kohustuste selge määratlemine;

ii) juhatuse kinnitus poliitikaeesmärkide saavutami-
se kohta (finants- ja tulemuslikkuse aruandlus);

iii) täielik demokraatlik järelevalve;

iv) parandusmeetmeid/parandusi võimaldavate 
tagasisidemehhanismide olemasolu;

v) sõltumatu välisauditi tugev mandaat raamatu-
pidamisaruannete, täitmise ja tulemuslikkuse 
kontrollimiseks ning

vi) auditi soovituste ja auditi järelmeetmete 
rakendamine.

Need elemendid kirjeldavad vastutuse ja avaliku sek-
tori audititöö seost selle laiema protsessi toetamiseks. 
Tulevikus võivad need aidata kaasa uue aruandlus- ja 
auditeerimiskorra katsetamise nn tegevuskavale.

VI
ELi tasandil aruandlusega seotud ülesannete ees 
seisvat kuus olulist valdkonda on järgmised:

i) ELi ja liikmesriikide koordineeritud meetmed 
võetakse selliste vahendite vormis, mis sisal-
duvad kas ELi õigusraamistikus või põhinevad 
valitsustevahelistel kokkulepetel või mõlema 
kombinatsioonil. Sellised struktuurid võivad tek-
kida erinevatel põhjustel, kuid võivad tugineda 
parlamentaarse kontrolli killustatud süsteemile ja 
avaliku sektori auditile.

ii) ELi vahendeid hallatakse koostöös teiste-
ga, näiteks rahvusvaheliste organisatsioonide, 
kolmandate riikide ja erasektori partneritega. 
Nende suhtes ei saa kohaldada ELi demokraat-
likku ja audititöö protsessi samal viisil ja ulatuses 
nagu ELi otseste eelarvekulude suhtes. Partne-
rite oma aruandlus- ja auditeerimissüsteemid 
peavad olema kompenseerimiseks piisavad ja 
usaldusväärsed.
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iii) Poliitikasuundi rakendab rühm ELi liikmesriike 
(erineva arengukiirusega Euroopa). Euroala on 
näide keerukast poliitilisest struktuurist ja valitse-
miskorrast, milles kõik ELi liikmesriigid ei osale.

iv) ELi institutsiooniline korraldus hõlmab üha 
rohkem asutusi. ELi asutuste rühmade suhtes 
kohaldatakse erinevat aruandlus- ja auditeeri-
miskorda sõltuvalt näiteks sissetulekuallikatest. 
Erinevused raamatupidamis-, auditeerimis- ja 
eelarve täitmise korras võivad tuua kaasa eba-
proportsionaalsel tasemel kontrolli, lünkasid ja 
kattumisi.

v) ELi eelarve finantsjuhtimise ja tulemuste 
suhtes kohaldatakse parlamentaarse kontrolli ja 
auditi ulatuslikke sätteid. Raskused püsivad seo-
ses liikmesriikide tasandil läbiviidava juhtimisega, 
vastutuse ja auditiprotsessi sujuvamaks muut-
misega – nii tulude kui ka eeskätt kulude osas 
jagatud juhtimise raames. Esmatasandi kontroll 
on mõnes liikmesriigis endiselt nõrk ja vaatamata 
audititöö kulukatele kattumistele ei tuvastata 
ega parandata vigu.

vi) Poliitika väljundid, mõju ja tulemused sõl-
tuvad eelarvevahenditest. ELi eelarve on 
ainult üks ELi poliitikaalgatuste tulemustesse 
panustamiseks kasutatavate vahendite kompo-
nent (teised vahendid hõlmavad rahastamist 
liikmesriikide eelarvest ja erasektori rahastamise 
võimendamist). Lisaks võivad poliitikasuunad 
tugineda ka üksnes õiguslikele ja reguleerivatele 
vahenditele. Tulemustele keskenduv põhjalik 
auditeerimis- ja aruandlussüsteem peab hindama 
kõiki neid komponente koos.

VII
ELi reaktsioon finantskriisile on kiirendanud uute, 
konkreetsete aruandlus- ja auditeerimiskordadega ELi 
või valitsustevaheliste vahendite loomist. Teatud valit-
sustevahelisi vahendeid rahastavad liikmesriigid otse 
(EKP, EIP, ESM, SSM) ja kuigi ELi eelarve seisukohast on 
need vähem tähtsad, nõuavad need põhjalikku demo-
kraatlikku kontrolli ja avaliku sektori auditeerimist 
asjakohasel tasemel, pidades silmas selliste vahendite 
omavahelist seost ning ELi teatud institutsioonide ja 
organite rolli ja funktsioone, selliste riigiüleste vahen-
ditega hallatavate avaliku sektori vahendite tasandit 
ning nende vahendite seost ELi eesmärkide ja süs-
teemsete riskidega.

VIII
Mõned üldised järeldused selle kohta, kuidas paran-
dada aruandlust ja audititööd ELi tasandil, hõlmavad 
järgmist.

 — ELi ja liikmesriikide vahel koordineeritud või 
valitsustevaheliste vahendite jaoks võib olla vaja 
rohkem koostööl põhinevat kontrollisüsteemi 
(parlamentaarne järelevalve ja avaliku sektori audit).

 — ELi institutsioonide ja asutuste hallatavates kõigis 
ELi poliitikavaldkondades, vahendites ja fondi-
des on vaja sidusamat ja terviklikumat korda. 
Parlamendid ja avaliku sektori audiitorid peaksid 
suutma hinnata kõiki oma tegevusega ja enda 
vastutusalasse kuuluvate avaliku sektori rahaliste 
vahendite ja ressurssidega seotud usaldusväärse 
finantsjuhtimise aspekte.

 — Läbipaistvuse, hea valitsemistava ja vastutuse 
eeltingimuseks on paremad juhtimis- ja kont-
rollisüsteemid seoses ELi tegevusvaldkondade ja 
vahenditega. ELi eelarve aruandluskohustuse täit-
mise parandamiseks on vaja eesmärke paremini 
liigendada, eeskirjadest kinnipidamist kontrollida, 
paremini mõõta väljundeid ja tulemusi ning paran-
dada seotud sisekontrolli ja aruandlussüsteeme. 
Sellega peavad tegelema kõik ELi fondide halda-
mises ja kontrollimises osalevad pooled, eeskätt 
liikmesriigid seoses nende vastutusega ELi fondide 
(eelkõige ühiselt juhitavate fondide) kasutamisel.
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 — Tuleb keskenduda ELi poliitika mõju ja tule-
muste mõõtmisele seal, kus ELi eelarve mängib 
suhteliselt väikest rolli, kuid kus on olemas oluline 
reguleeriv või õiguslik säte ELi tasandil. ELi po-
liitika vastutus nõuab seega, et parlamendid nii 
ELi kui ka riikide tasandil rakendavad igakülgset 
kontrolli Euroopa vahendite üle. Selleks võib olla 
vaja tõhustatud koostöö sellist taset, mida olemas-
olevas ELi ja valitsustevahelises Euroopa vahendite 
aruandlus- ja auditistruktuuris ette ei nähta.

 — ELi poliitika ja vahendite auditeerimise kulukate 
kattuvuste vähendamine nõuab, et kasutatakse 
kõiki võimalusi nende kattuvuste vältimiseks, ees-
kätt tagades, et kõigi tasandite audiitorid saavad 
asjakohaselt tugineda teiste audiitorite tööle. Selle 
eesmärgi saavutamiseks peaksid Euroopa Kont-
rollikoda ja liikmesriikide kontrolliasutused oma 
koostööd tugevdama.

IX
Ülevaates rõhutatakse võimaliku dialoogi tegevus-
kava ja võimalike lahenduste edasist väljatöötamist 
tulevikus.
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01 
Euroopa Liidu (EL) sõltumatu välisaudiitorina on Euroopa Kontrollikoja eesmärk 
aidata kaasa läbipaistvusele ja aruandekohustuse täitmisele ELi juhtimises. See 
kohustus on ELi tulude ja kulude korrapäraseid auditeid läbi viies Euroopa Kont-
rollikoja tegevuse keskmes. Finantskriisi järelmõjude perioodil on õige aeg teha 
kokkuvõte ELi olemasolevate avaliku sektori aruandlus- ja auditeerimiskordade 
kohta, et neid edaspidi tugevdada.

Ülevaate eesmärk

02 
Ülevaated on Euroopa Kontrollikoja uut liiki väljaanded. Nendes käsitletakse 
kontrollikoja uurimistegevuse ning kogutud teadmiste ja kogemuste alusel laia-
ulatuslikke teemasid.

03 
Käesolev on üks kahest sellisest ülevaatest, milles käsitletakse ELi aruandlus- ja 
auditeerimiskordade süsteemi. Teises ülevaates vaadeldakse ELi eelarve finants-
halduse riske.

04 
Ülevaated on oluline alus konsulteerimiseks ja dialoogi pidamiseks Euroopa Kont-
rollikoja sidusrühmadega ja Euroopa Kontrollikoja tulevaseks audititööks. Ülevaa-
ted võimaldavad kontrollikojal esitada tähelepanekuid küsimuste kohta, mis ei 
pruugi tingimata olla auditeeritavad per se, kuid on siiski olulised avaliku sektori 
aruandekohustuse ja Euroopa Kontrollikoja missiooni jaoks.

05 
Hinnates ELi praegust avaliku sektori aruandekohustust ja auditeerimiskorda ning 
tuvastades seotud probleeme, on käesoleva ülevaate eesmärk edendada edasist 
vaagimist ja arutelu teemal, mis on ELi institutsioonilise süsteemi demokraatliku 
legitiimsuse seisukohast tõeliselt oluline. Seetõttu ei esitata konkreetseid auditee-
rimissoovitusi, kuid on palju viiteid küsimustele, mille Euroopa poliitikakujunda-
jad, seadusandjad ja kontrolliasutuste kogukond peaksid tõstatama ja lahendama.
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Aruande ülesehitus

06 
Aruanne koosneb neljast osast.

 ο I osas kirjeldatakse aruandekohustuse raamistiku olulisi tunnuseid, avaliku 
sektori auditi rolli aruandekohustuse tugevdamisel ning praegu ELi tasandil 
kehtivat aruandekohustust ja auditeerimiskorda.

 ο II osas viidatakse avalikule arutelule aruandekohustuse tugevdamise üle ELi 
tasandil ning kirjeldatakse Euroopa Kontrollikoja tuvastatud avaliku sektori 
aruandekohustuse ja auditi peamisi probleeme. Need hõlmavad aruande-
kohustust ja auditit seoses järgmisega: ELi liikmesriikide valitsustevaheline 
tegevus; ELi poliitika mõju ja saavutatud tulemused; koostöö välispartnerite-
ga; erasektori finantseeringute mõju tugevdamine avaliku sektori investeerin-
gute täiendamiseks; ELi uued üksused ja kohustused.

 ο III osas kirjeldatakse finantskriisi tagajärjel tekkinud raskusi ja ELi senist 
reaktsiooni eeskätt seoses finantsstabiilsuse tagamise, finantssektori jä-
relevalve tugevdamise ning eelarve- ja majanduspoliitika järelevalve 
tugevdamisega.

 ο IV osas esitatakse kokkuvõte probleemide kohta ja vajalikud märkused 
tulevikuks.
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avaliku sektori audit

Avaliku sektori aruandekohustus

07 
Üldmudelis (vt joonis 1) kirjeldatakse aruandekohustust kui osalejate ja foorumi 
suhet, milles osalejad teavitavad foorumit oma tegevusest ja tulemuslikkusest. 
Lisaks on foorumil seaduslik õigus osalejaid hinnata ja nõuda, et nad võtaksid 
vajadusel parandusmeetmeid.

Aruandekohustus kui sotsiaalne suhe: peamised mõõtmed

Jo
on

is
 1

Osaleja Foorum

Käitumisest
teatamine Arutelu Otsuse

langetamine

Tagajärjed
Mitteametlik

Ametlik

© Prof. Mark A. P. Bovens (vt joonis 1, „Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework”, 
European Law Journal, 13. kd, nr 4, juuli 2007, lk 454).

08 
Mudel aitab hinnata mõningaid olulisi raskusi seoses aruandekohustuse raamisti-
kega üldiselt:

 — Avaliku sektori institutsioonide osalejad võivad puutuda kokku probleemiga, 
et tegevuse kontrollimiseks tegeletakse mitme foorumiga, kus haldusel on 
palju tasandeid ja mõõtmeid – järelevalvega tegeleb n-ö mitu silmapaari.

 — Avaliku sektori organite kontrolli eest vastutavad parlamendid ja muud ame-
tiasutused seisavad silmitsi mitme osapoolega või mitmetasandiliste juhti-
misstruktuuride probleemiga, mistõttu on raske kindlaks teha, kes vastutab. 
Sageli viidatakse sellele kui n-ö mitme käe probleemile.

 — Teine probleem, mis tekib, on seotud sellega, mida arvesse võtta. Parla-
mendid võivad seista silmitsi valikuga, kas panna rõhku sisendite – eeskätt 
finantssisendite – kontrollile või keskenduda mõjule ja tulemustele.

 — Lõpuks ulatub aruandekohustuse tagamise ülesanne kohustuslikust ja 
parlamentaarsest kontrollist kaugemale. Avalik-õiguslikud üksused seisavad 
silmitsi ülesandega hallata suhteid avalikkusega üldiselt, samuti oma töötaja-
te, peamiste klientide ja teiste sidusrühmadega.
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1  ISSAI 12: The value and 
benefits of Supreme Audit 
Institutions – making 
a difference to the lives of 
citizens; Intosai; märts 2013; 
preambul, punkt 2.

2  ISSAI 1: Lima deklaratsioon.

3  ISSAI 12: The value and 
benefits of Supreme Audit 
Institutions – making 
a difference to the lives of 
citizens; preambul, punkt 1; 
vastu võetud Incosai XXI 
kohtumisel 2013. aastal.

09 
ELi tasandil on need küsimused ja seotud probleemid veelgi keerukamad. Nagu II 
ja III osas näidatakse, tekivad ELi institutsiooniliselt keerukates süsteemides prob-
leemid seal, kus puuduvad selged rollid, kus funktsioonid kattuvad või on lüngad 
järelevalves ja kontrollis.

10 
Hiljutise rahvusvahelise kõrgeimate kontrolliasutuste rahvusvahelise standardi 
(ISSAI) nr 12 preambulis kirjeldatakse aruandekohustust järgmiselt: „Demokraat-
likus riigikorras luuakse struktuurid ja volitatakse valitud esindajaid rahva tahet 
ellu viima ning seadusandlike ja täidesaatvate organite kaudu nende nimel 
tegutsema. Risk, mida demokraatliku korra avaliku sektori institutsioonide puhul 
arvestada tuleb, on see, et volitusi ja vahendeid võidakse halvasti juhtida ja va-
lesti kasutada, mis õõnestab usaldust ja võib kahjustada demokraatliku süsteemi 
olemust. Seetõttu on väga tähtis, et riigi kodanikel on võimalik oma esindajatelt 
nõuda aruandekohustuse täitmist. Demokraatlikult valitud esindajad saavad 
aruandekohustust täita juhul, kui nad omakorda saavad nõuda aruandekohustuse 
täitmist neilt, kes nende otsuseid ellu viivad”1.

Avaliku sektori auditi panus aruandekohustuse 
täitmisse

11 
Avaliku sektori kontrolliasutused on aruandekohustuse oluline osa. Nende pea-
mine eesmärk on teha sõltumatut, tõhusat ja usaldusväärset järelevalvet avaliku 
sektori vahendite kasutamise üle2.

12 
ISSAI 12 selgitab avaliku sektori auditi rolli seoses aruandekohustusega järgmi-
selt: „Avaliku sektori auditeerimine, nagu kõrgeimad kontrolliasutused selle eest 
seisavad, on oluline tegur kodanike elu muutmisel. Valitsus- ja avaliku sektori 
üksuste auditeerimisel, mida kõrgeimad kontrolliasutused teevad, on positiivne 
mõju ühiskondlikule usaldusele, sest see keskendab avaliku sektori vahendite hal-
dajate tähelepanu sellele, kuidas nad neid vahendeid kasutavad. Selline teadlik-
kus toetab soovitavaid väärtusi ja aruandekohustuse mehhanisme, mis omakorda 
toob kaasa paremad otsused. Kui kõrgeimate kontrolliasutuste audititulemused 
on avalikustatud, on kodanikel võimalik nõuda avaliku sektori vahendite haldaja-
telt aruandekohustuse täitmist. Sel viisil edendavad kõrgeimad kontrolliasutused 
avaliku halduse tõhusust, aruandekohustust, mõjusust ja läbipaistvust. Sõltuma-
tu, mõjus ja usaldusväärne kõrgeim kontrolliasutus on seega oluline komponent 
demokraatlikus süsteemis, kus aruandekohustus, läbipaistvus ja usaldusväärsus 
on stabiilse demokraatia lahutamatu osa”3.
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13 
ELi mitmetasandiline juhtimisstruktuur nõuab koostööd ja koordineerimist ELi ja 
liikmesriikide ning sealt edasi liikmesriikide valitsustasandite vahel. Samuti nõuab 
see kõikidel tasanditel kohast koostööd ja koordineerimist parlamentide ja ava-
liku sektori audiitorite vahel. Selline koostöö peaks tooma kaasa avaliku sektori 
rahaliste vahendite täieliku kontrolli, sealhulgas kinnitused raamatupidamisaru-
annete täpsuse kohta, tehingute suhtes kohaldatavatele eeskirjadele vastavuse 
hindamise ja saavutatud tulemuste tõhususe hindamise (säästlikkus, tõhusus ja 
mõjusus).

14 
Euroopa Kontrollikoda on teinud kindlaks avaliku sektori aruandekohustuse ja 
auditi kuus põhielementi (vt tabel 1). Iga element esindab auditiahela üht lüli: 
ükskõik millise lüli nõrkus kahjustab üldist mõjusust.

Avaliku sektori aruandekohustuse ja auditi kuus põhielementi

Ta
be

l 1

1. Ülesanded ja vastutus →
Kõigile ELi ning teistele poliitika elluviimises ja vahendite 
haldamises osalevatele asutustele antud ülesanded ja 
vastutus.

2. Teave ja aruandlus →
Nõuded avaliku sektori juhtidele anda piisavat, asjakohast, 
täpset ja õigeaegset teavet ning aruandeid rakendamise ja 
tulemuste kohta aruandekohustuse täitmise eesmärgil. 

3. Demokraatlik järelevalve 
ja audit 

→ Kord ja võimalused avaliku sektori juhtide üle demokraat-
liku järelevalve tegemiseks parlamentide poolt 

4. Tagajärjed ja tagasiside → 
Mehhanismid tagamaks, et avaliku sektori järelevalve 
ja kontrolli tulemusi võetakse arvesse seadusandlikes ja 
eelarve koostamise menetlustes.

5. Avaliku sektori auditi mandaat → 

Sõltumatute välisaudiitorite määramine, kelle pädevu-
ses on viia läbi mitmesuguseid avaliku sektori auditeid 
(finants-, vastavus- ja tulemusauditeid), kellel on õigus 
juurde pääseda vajalikule teabele ja kohustus anda aru 
parlamentidele ja avalikkusele.

6. Auditi aruandlus 
ja järelkontroll

→ Avaliku sektori auditi tulemuste järelkontrolli ja aruand-
luse sätted.

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.
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ELi eelarvega seotud aruandekohustus ja audit

15 
ELi juhtimise ja finantskontrolli aruandekohustuse raamistik hõlmab kolme järg-
mist põhifunktsiooni: Euroopa Parlament ja nõukogu, kes teostavad demokraat-
likku kontrolli; komisjon ja ELi teised organid, millel on täidesaatev funktsioon, 
ning Euroopa Kontrollikoda kui ELi audiitor (vt joonis 2).

ELi juhtimise ja finantskontrolli aruandekohustuse raamistik
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ELi eelarve täitmise

kohustuse

Aruandekohustuse

aruandlus: läbipaistvus

Euroopa
Kontrollikoda Auditeerimine Euroopa Komisjon ja

liikmesriigi valitsus

Euroopa Parlament
ja nõukogu (liikmesriik)

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.
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16 
Euroopa Kontrollikoja poolne sõltumatu väliskontroll annab kindlust järgneva 
suhtes:

 — ELi raamatupidamisaruannete usaldusväärsus;

 — ELi eelarve aluseks olevate tulude ja kulude seaduslikkus ja korrektsus;

 — ELi vahendite usaldusväärne finantsjuhtimine seoses säästlikkuse, tõhusu-
se ja mõjususega.

17 
Kontrollikoja audit on osa finantsaruandekohustuse korra pikemast ahelast koos-
töös liikmesriikidega eelarve täitmise valdkonnas. ELi tasandi auditites kontrol-
litakse komisjoni raamatupidamisarvestust Euroopa Parlamendi jaoks. Komisjon 
omakorda sõltub liikmesriikide tasandi juhtimis- ja auditiesitiste süsteemist. ELi 
vahendite kasutamise üle liikmesriikide poolt teevad järelevalvet ka liikmesriikide 
parlamendid.

18 
Euroopa Liidu toimimise leping näeb ette konkreetse aruandekohustuse mehha-
nismi seoses ELi eelarvega, mida tuntakse kui „eelarve täitmisele heakskiidu and-
mise menetlust”. See hõlmab nelja peamist ELi institutsiooni: Euroopa Parlament, 
nõukogu, komisjon ja Euroopa Kontrollikoda (vt joonis 3).

Jo
on

is
 3 ELi eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus

ELi toimimise lepingu
artikkel 319:

Euroopa Komisjon Euroopa Kontrollikoda Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Parlament

annab aru auditeerib nõustab annab eelarve täitmisele
heakskiidu ja soovitused

„ [---] annab Euroopa 
Parlament heakskiidu 
komisjoni tegevusele 
eelarve täitmisel…”

ELi toimimise lepingu
artikkel 319:

„Nõukogu soovituse põhjal 
annab Euroopa 
Parlament…”

ELi toimimise lepingu
artikkel 318:

ELi toimimise lepingu
artikkel 287:

„Kontrollikoda kontrollib 
liidu kõigi tulude ja kulude 
raamatupidamiskontosid.”

„Komisjon esitab igal aastal 
Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule eelmise 
eelarveaasta eelarve täitmise 

aruande…”

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.
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ELi aruandekohustus väljaspool ELi eelarvet – kontroll 
üksuste, vahendite, poliitikameetmete, rakendamise 
ja tulemuste üle

19 
Aruandekohustus ei piirdu aruandlusega maksumaksja raha kasutamise kohta ELi 
üldeelarve kaudu, vaid see hõlmab ka aruandlust alljärgneva kohta:

 — vastu võetud poliitilised otsused ja seatud eesmärgid;

 — ELi poliitika tulemused ja väljundid;

 — ELi poliitika elluviimiseks mobiliseeritud era- ja rahvusvahelistest allikatest pä-
rit vahendite kasutamine ja nende projektide kooskõla ELi strateegiatega ning

 — liidu ja selle liikmesriikide finantshuve ohustavate süsteemsete riskide vastu 
võetavate ELi meetmete mõjusus.

20 
On mitu kanalit, mille kaudu on võimalik saavutada aruandekohustus laiemas 
mõttes. Üks kanal on demokraatlik aruandekohustus – Euroopa Komisjoni aruan-
dekohustus nõukogu suhtes (koosneb ministrite tasandil liikmesriikide esindaja-
test, kes annavad vastust oma riiklike parlamentide ees) ja Euroopa Parlamendi 
suhtes. Teine kanal on aruandekohustus ELi kodanike suhtes. Valitute jaoks 
tähendab see valijate otsuste aktsepteerimist valimiste ja mitmete teiste üldsuse 
valikutes demokraatliku osalemise viiside kaudu. Mitte kõiki avaliku sektori asu-
tusi aga ei valita ja isegi neil, keda valitakse, on valimistevahelisel ajal aruandeko-
hustus. Aruandekohustuse kolmas vorm on õigusriigi põhimõtete austamine – õi-
guslik aruandekohustus, mille on kehtestanud kohtud. Aruandekohustuse neljas 
vorm on haldus- ja finantsvastutus, mis on avaliku sektori audiitorite, sealhulgas 
Euroopa Kontrollikoja tähelepanu keskmes.

21 
ELi poliitilistel ja täitevasutustel on poliitiline aruandekohustus seoses seatud 
eesmärkide ja tehtud poliitiliste otsustega. Üldiselt hoiduvad avaliku sektori 
audiitorid, sealhulgas Euroopa Kontrollikoda, seadmast kahtluse alla ELi poliitilise 
protsessi kaudu püstitatud eesmärkide põhjendatust. Üldiselt tegeleb nendega 
piiratud ulatuses ainult Euroopa Kontrollikoda, kui üks ELi seadusandlikus prot-
sessis osalevatest teistest institutsioonidest taotleb ametlikult arvamust.
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22 
Avaliku sektori auditi üks huvisid on uurida ellu viidud poliitika mõju ja seda, 
kas see mõju on seotud selle poliitika väljakuulutatud eesmärkidega. Mõjusu-
se hindamine on aga sageli keeruline ja keerukus võib veelgi suureneda, kui 
teada antud eesmärgid on ebamäärased või isegi vastuolus tegelike poliitiliste 
eesmärkidega.

23 
Seetõttu on raske tõmmata täpset piiri poliitika elluviimise – mis on tulemusau-
ditite õiguspärane huvi – ja poliitika väärtuse vahele, mis tuleks põhimõtteliselt 
auditi uurimisalast välja jätta. Väga raske on hinnata poliitika mõjusust väljundite 
suhtes, võtmata arvesse seda, kui palju mõjutab nõrku poliitilisi tulemusi poliitika 
kujundamine. Euroopa Kontrollikoja eriaruannetes on esitatud mitmeid selleala-
seid soovitusi.

24 
Eespool kirjeldatud küsimusi käsitletakse ülevaate ülejäänud osas pikemalt. Ees-
märk on rõhutada ELi aruandlus- ja auditeerimiskorraga seotud küsimusi.
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Üleskutse parandada ELi aruandekohustust

25 
Pärast mitu aastat kestnud finantskriisi on teatud valitsuste ja institutsioonide 
maine tugevasti kahjustatud. ELi üksteisest väga sõltuvate majanduste juhtimi-
se kvaliteeti ja teatud ELi institutsioonide seotud rolli on kahtluse alla seatud ja 
teatavatel tingimustel laiendatud. Üldsuse usaldus ja kindlustunne ELi institut-
sioonide ja poliitika vastu vähenes sellel perioodil: 2007. aasta augustis usaldas 
ELi 48% kodanikest4. Viis aastat hiljem, 2012. aasta kevadel, oli usalduse tase 
kukkunud 31%-le5.

26 
Euroopa Kontrollikoda ja liikmesriikide kõrgeimad kontrolliasutused on rõhu-
tanud, kui tähtis on kohaldada läbipaistvuse ja aruandekohustuse põhimõtteid 
ühtselt ja järjepidevalt kõigi kriisile reageerimiseks kasutatavate avaliku sektori 
vahendite suhtes6.

27 
Selle üleskutse esitasid ka Euroopa Ülemkogu eesistuja, ning komisjoni, eurorüh-
ma ja Euroopa Keskpanga presidendid Euroopa Ülemkogu 2012. aasta detsembri 
järeldustes, kus nad kirjeldasid neljal alussambal põhineva tõelise majandus- ja 
rahaliidu visiooni. Esimesed kolm sammast puudutavad ELi finants-, eelarve- ja 
majandusraamistiku väljatöötamist, samas kui neljandas tunnistatakse konkreet-
selt vajadust tagada demokraatlik legitiimsus ja aruandekohustus. Siiani on nelja 
alussamba komponentidega tegeletud juhtumipõhiselt mitmesuguste kavanda-
tud poliitiliste vahendite kaudu.

II osa – ELi aruandekohustuse ja 
auditiga seotud probleemid

4  Vt Eurobaromeetri 
standarduuring, 2007. aasta 
kevade ja 2012. aasta 
kevade väljaanne; Euroopa 
Komisjoni kommunikatsiooni 
peadirektoraat; 
(link: http://ec.europa.eu/
public_opinion/archives/eb/
eb77/eb77_publ_en.pdf).

5 60% Eurobaromeetri 
uuringule vastanutest 
(kevad 2012) ütles, et ei usalda 
ELi (vs. 31%, kes usaldasid 
ELi). Kerget paranemist 
täheldati 2012. aasta sügise 
uuringus (57% umbusaldust 
vs. 33% usaldust), kuid sellest 
hoolimata umbusaldas 
ELi enamik kodanikest 
ELi 20 liikmesriigis 27st.

6  Vt Euroopa Liidu kõrgeimate 
kontrolliasutuste 
kontaktkomitee 2013. aasta 
avaldust „Importance of 
appropriate audit and 
accountability arrangements 
in the Economic and 
Monetary Union and EU 
economic governance” 
(www.contactcommittee.eu).

www.contactcommittee.eu
www.contactcommittee.eu
www.contactcommittee.eu
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ELi aruandekohustuse ja auditi peamised väljakutsed

28 
Arutledes nõudmise üle parandada aruandekohustust, on Euroopa Kontrollikoda 
tuvastanud mitu konkreetset probleemi (vt tabel 2).

Kuus aruandekohustuse ja auditiga seotud probleemide valdkonda

Ta
be

l 2

Valdkonnad Probleemi laad Punktid

1. ELi ja liikmesriikide koordi-
neeritud tegevus

→ Koordineeritud avaliku sektori kontrolli ja auditi tagamine 
ELi ja riigi tasandil koordineeritud tegevuse jaoks 30–42

2. Vahendid, mida hallatakse 
koostöös teistega 

→
Aruandekohustus ja koostöös teistega hallatavad vahen-
did (välis- ja erapartnerid). Nii avalikkuse kui ka teiste 
partnerlustes osalevate sidusrühmade läbipaistvuse ja 
aruandekohustusega seotud vajaduste rahuldamine

43–65

3.
ELi erineva arengukiiru-
sega / muutuv poliitiline 
struktuur 

→
Demokraatliku järelevalve teostamine ja põhjaliku avaliku 
sektori auditi pakkumine liikmesriikide alarühmadele ja 
kolmandatele riikidele, kes osalevad erinevates poliitika-
valdkondades ja vahendites 

66–76

4. ELi struktuur (institutsioonid 
ja organid)

→ Tõhusa ja mõjusa järelevalve ja auditi tagamine ELi 
institutsioonide ja organite üle 77–114

5. Finants- ja tulemusjuhtimine → Aruandekohustuse parandamine ELi finants- ja tulemus-
juhtimise üldise kvaliteedi huvides 115–139

6. Poliitika mõju ja tulemused → ELi poliitika mõju ja tulemuste jälgimine ning hindamine 140–149

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

29 
II osa jaotistes uuritakse neid valdkondi lähemalt.
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1. ELi ja liikmesriikide koordineeritud tegevus

30 
Enamikus ELi aluslepingutega hõlmatud poliitikavaldkondades jagavad EL ja liik-
mesriigid pädevust. Näiteks sõltuvad mitmesugused ELi poliitikavaldkonnad suu-
res osas liikmesriikide eelarvevahenditest (ELi eelarve moodustab vähem kui 1% 
SKPst võrreldes 47 protsendiga ELi SKPst, mille valitsused 2013. aastal kulutasid7); 
aluslepingute laiaulatuslike eesmärkide saavutamine strateegiate ja eesmärkide 
kaudu (näiteks strateegia „Euroopa 2020” eesmärgid) sõltub peamiselt liikmesrii-
kide enda riigieelarvest rahastatud meetmetest; ELi uus eelarve- ja majanduspo-
liitika kooskõlastamise kord hõlmab kõik avaliku sektori kulutused ELis, kuid kõik 
selle valdkonna meetmed alluvad keerukale koostöösüsteemile. Sellistel puhku-
del on ühiste eesmärkide saavutamiseks vaja ELi kooskõlastatud meetmeid.

31 
See tekitab paralleelse aruandekohustuse. Komisjon on aruandekohuslane 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu ees oma vastutusalasse kuuluvate koordinee-
rimismeetmete eest ja teda võib auditeerida Euroopa Kontrollikoda8. Riiklikud 
ametiasutused on aruandekohuslased oma parlamentide ees siseriikliku õiguse 
kohaselt võetud meetmete ja riigieelarve kasutamise eest ning neid võivad audi-
teerida nende kõrgeimad kontrolliasutused.

32 
Probleemiks on see, et enamiku kooskõlastatud meetmetega seotud aruandeko-
hustus jääb killustatuks. Kohustused on hajutatud liikmesriikide vastavate parla-
mentide ja kontrolliasutuste vahel. Peale selle, kui poliitikameetmete eesmärk on 
tegeleda rahvusvahelise süsteemse riskiga, kuid poliitiline sekkumine toimub ELi 
koordineerimise kaudu liikmesriikide vahel, seisab ELi ees ülesanne koordineeri-
da liikmesriikide auditit ja parlamentaarset järelevalvet.

33 
Täieliku ülevaate andmine liikmesriikide ja ELi vahel kooskõlastatud avaliku 
sektori rahandusest ja poliitikast nõuab samuti koordineerimist ja koostööd kõigi 
kõrgeimate kontrolliasutuste ja parlamentide vahel. Vajalik kooskõlastamine 
läheb oluliselt kaugemale, kui on vaja ELi eelarve auditeerimiseks.

7  Eurostati andmed 
valitsussektori üldkulude 
kohta protsendina SKPst 
(http://epp.eurostat.ec.europa.
eu/tgm/table.do?tab=table&i
nit=1&plugin=1&language=en
&pcode=tec00023).

8  Nii komisjoni kaudselt, 
liikmesriigi kaudu kui ka otse 
tehtud kulutusi kontrollib 
Euroopa Kontrollikoda.



21II osa – ELi aruandekohustuse ja auditiga seotud probleemid

Strateegia „Euroopa 2020” koordineerimine

34 
Palju näiteid koordineeritud meetmete kohta võib leida strateegiast „Euroopa 
2020”. Nagu komisjon märgib, sõltub strateegia „Euroopa 2020” edu olulisel mää-
ral ELi liikmesriikide suutlikkusest täita oma osa vajalike reformide rakendamisel 
riigi tasandil, mida on vaja majanduskasvu toetamiseks seitsme juhtalgatuse 
raames9.

35 
Strateegia „Euroopa 2020” juhtimise raamistikus10 nähakse ette, et

 — poliitiline suunamine on Euroopa Ülemkogu kohustus;

 — komisjon pakub välja strateegia, jälgib rakendamist ja annab edusammudest 
aru;

 — liikmesriigid peavad koostama igal aastal kaks aruannet, milles nad selgita-
vad, mida nad teevad Euroopa 2020. aasta riiklikele eesmärkidele lähemale 
jõudmiseks. Mõlemad aruanded peaksid olema täielikult integreeritud riiklik-
ku eelarvemenetlusse ja Euroopa poolaastasse, mis võeti kasutusele poliitilise 
koordineerimise parandamiseks kogu ELis.

36 
Halduskord nõuab, et Euroopa Parlament osaleks dialoogis, mille tulemuseks on 
lõplike otsuste vastuvõtmine nõukogus, ning julgustaks arutelu riikide parlamen-
tides ja nende vahel. Strateegias ei sätestata siiski ühelegi parlamendile otsest 
kohustust selle elluviimist ja tulemusi kontrollida ega nähta ette koordineeritud 
avaliku sektori auditit vastavate ELi ja liikmesriikide tasandite vahel.

Eelarve- ja majanduspoliitika koordineerimine Euroopa pool-
aasta raames

37 
Euroopa poolaasta eesmärk on tõhustada liikmesriikide ja ELi majandus- ja 
eelarvepoliitika kooskõlastamist ning see hõlmab mitmesuguste majandusnäi-
tajate kogumise, analüüsi ja hindamise ranget aastaplaani. Punktides 174–176 
ja III osa joonisel 7 käsitletakse üksikasjalikult selle tugevdatud rolli mõju ELi 
koordineerimisele.

9  KOM(2010) 2020 (lõplik), 
3. märts 2010, „Euroopa 
2020. aastal. Aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava 
majanduskasvu strateegia”, 
kommenteeritud kokkuvõte, 
lk 5–6, punktid 2 ja 7.

10  KOM(2010) 2020 (lõplik), lk 28, 
punkt 5.2.
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38 
Järelevalveraamistiku mõjusus sõltub erinevate osalejate tulemuslikkusest 
protsessis: nõukogul on vastutus majandusliku koordineerimise ja juhtimise eest, 
komisjon vastutab koordineerimise ja järelevalve ülesande eest. Lisaks näevad 
kõik määrused ette teabe esitamise Euroopa Parlamendile erinevate tulemuste ja 
soovituste üle dialoogi pidamise eesmärgil.

Valitsustevahelised vahendid

39 
Samuti nõuab mõni majandus- ja finantskriisile reageerimiseks võetav meede liik-
mesriikide koordineeritud tegevust, mida reguleerivad valitsustevahelised kokku-
lepped või lepingud. Käesoleva aruande III osas esitatakse täielikum analüüs ELi 
majandus- ja finantskriisile vastamiseks võetud meetmete aruandekohustuse ja 
auditi mõju kohta.

40 
Oma 2012. aasta „Tiheda ja toimiva majandus- ja rahaliidu loomise tegevuskavas”11 
määratles komisjon demokraatliku legitiimsuse kui tõelise majandus- ja rahaliidu 
nurgakivi, mis kajastab kahte peamist põhimõtet:

 — esiteks tuleks aruandekohustus tagada samal tasandil, millel võetakse vastu 
vastav täidesaatev otsus, võttes samas nõuetekohaselt arvesse tasandit, mida 
otsus mõjutab;

 — teiseks peab majandus- ja rahaliidu ning ELi integratsiooni arendamisel üldi-
selt demokraatliku legitiimsuse tase alati jääma proportsionaalseks suverään-
suse liikmesriikidelt ELi tasandile üleandmise tasemega.

41 
Teise põhimõtte puhul tuleb poliitiline ja õiguslik valik, kas kasutada väljaspool 
ELi aruandekohustuse mehhanismide kohaldamisala olemasolevaid valitsusteva-
helisi mehhanisme või mitte, teha sõltuvalt asjaoludest. Selle võimaluse ulatuslik 
kasutamine võib aga tekitada aruandekohustuse ja valitsemisega seotud prob-
leeme, mis tuleks varem või hiljem lahendada. 42 
Komisjon on soovitanud, et tulevased majandus- ja rahaliidu juhtimise vahendid 
tuleks välja töötada ELi õigus- ja institutsioonilises raamistikus, mis näeb muu 
hulgas ette Euroopa Parlamendi poolse järelevalve ja kontrolli.

11  COM(2012) 777 final/2, 
30. november 2012.
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2. Vahendid, mida hallatakse koostöös teistega

43 
Mitmes poliitikavaldkonnas nõuab ELi eesmärkide saavutamine ELi institutsioo-
nidelt koostööd teistega: kas välispartnerluste kaudu (nt kolmandate riikide või 
rahvusvaheliste organisatsioonidega) või koostöös erasektoriga. Sellistel juhtudel 
sõltub aruandekohustus välisauditist, koostööd tegevate organite juhtimisstruk-
tuurist, samuti ELi oma auditeerimis- ja aruandekohustuse korrast.

44 
Kattumiste või lünkade vältimiseks peaks partneritel olema võimalik toetuda 
ühtsele auditisüsteemile. Selleks on vaja, et aruandlus- ja auditeerimissüsteemid 
oleksid piisavad ja usaldusväärsed. Selle võiks saavutada partnerite endi sise- ja 
välisauditi süsteemide edendamise ja kontrollimise kaudu. Järgmistes punktides 
esitatakse näiteid selle kohta, kus selliste probleemidega kokku puututakse.

Välispartnerlus

45 
Näiteks on ELil mitu partnerlussuhet muude kui liikmesriikide asutustega ja/või 
rahvusvaheliste organisatsioonidega (näiteks Ühinenud Rahvaste Organisatsioon 
või Maailmapank). Sageli on välispartnerlusega tegemist siis, kui ELil ja selle liik-
mesriikidel tuleb aidata täita ülemaailmseid ülesandeid, nagu ÜRO aastatuhande 
arengueesmärkide täitmine, kliimamuutustega seotud meetmed või võitlus mas-
sihävitusrelvade leviku vastu. Partnerlusega kaasneb kas rahastamine ELi vahen-
ditest või ELi organeid kaasavad ühismeetmed.
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46 
Komisjon möönab, et läbipaistvuse ja aruandekohustuse tagamine seoses part-
neritega koostöös võetavate meetmetega võib olla iseäranis keeruline12. Ka ÜRO 
organisatsioonide kaudu rakendatud ELi toetust käsitlevates Euroopa Kontrolliko-
ja auditites tuvastati mitu probleemi (vt 1. selgitus).

47 
Kui EL otsustab töötada koos partneritega ning toetuda nende kontrolli- ja aru-
andlussüsteemidele, tuleks soodustada läbipaistvuse ja aruandekohustuse kõrget 
taset ja see tagada.

48 
EL kasutab eelarvetoetusi abi andmiseks enam kui 70 riigile, kandes üle vahen-
deid, mida riiklikud avaliku sektori finantsjuhtimissüsteemid programmide alusel 
kasutavad ja haldavad. Eelarvetoetusi andes peab komisjon tegutsema kooskõlas 
konkreetsete tingimustega ja tõendama, et abi saavad riigid täidavad üldisi toe-
tuskõlblikkuse kriteeriume.

49 
Mitme rahastajaga meetmete raames, mida koordineerib Ühinenud Rahvaste 
Organisatsioon või Maailmapank, hallatakse rahastajatelt saadud vahendeid, mis 
koondatakse ühte ja mille puhul ei nähta ette konkreetseid kasutusalasid. Sellis-
tes olukordades toetub komisjon ÜRO finantskontrolli süsteemidele13.

1.
 s

el
gi

tu
s Nõrk järelevalve ÜRO rakendamise ja tulemuste saavutamise üle

Eriaruandes nr 15/2009 märkis kontrollikoda:

 ο Kuigi komisjon kontrollib oma ÜRO partnerite finantsjuhtimissüsteeme (kasutades neljal sambal põhinevat 
analüüsi), sõltub komisjon kontrollisüsteemide praktilise toimimise ja tulemuste saavutamise kinnitamisel 
ÜRO raportitest. Auditi läbiviimise ajal ei olnud komisjonil veel õnnestunud saada ÜRO-lt sellega seoses 
asjakohast teavet (kommenteeritud kokkuvõte, IV).

 ο ÜRO välisaudiitorite komisjon ei esita komisjonile piisavaid tõendeid, et finantskontrolli menetlused prakti-
kas toimivad, ning Euroopa Kontrollikojal oli raskusi ÜRO kanalite kaudu suunatud ELi vahendite kasutami-
se auditeerimise käigus (kommenteeritud kokkuvõte, V).

12  Näiteks, SEK(2010) 
409 (lõplik), 1. aprill 2010 
„Uuenduslik rahastamine 
Euroopa tasandil”, lk 14, 
punkt 2.5, uuendusliku 
rahastamiskoostöö 
kontekstis, ja KOM(2011) 
218 (lõplik), 19. aprill 2011, 
„ELi arenguabi rahastamise 
aruandluse parandamine − 
ELi ametliku arenguabile 
antava tehtava vastastikuse 
eksperdihinnangu 
suunas”, lk 7, punkt 1, 
kliimamuutustega seotud 
rahastamise kontekstis.

13  Üldeelarvest rahvusvahelistele 
organisatsioonidele tehtud 
maksed küündisid 2012. aastal 
1,4 miljardi euroni, millest 
enam kui pool rakendati 
mitme rahastajaga projektide 
kaudu. Euroopa Kontrollikoja 
2012. aasta aruanne, punkt 7.6, 
joonealune märkus 3.
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50 
Oma 2012. aasta aruandes tuvastas kontrollikoda probleeme kahes konkreetses 
valdkonnas: eelarvetoetused ja mitme rahastajaga projektid.

 — Eelarvetoetuste puhul ei saa Euroopa Kontrollikoja korrektsuse audit minna 
kaugemale tasandist, millel abi partnerriigile makstakse. Sellest punktist eda-
si tugineb nende vahendite aruandekohustus toetust saava riigi aruandlus- ja 
auditeerimiskorrale14.

 — ELi kulutuste puhul seoses eelarvetoetuste, mitme rahastajaga meetmete ja 
sarnaste koostöövahenditega tähendab keerukas eeskirjade ja menetluste 
süsteem (sealhulgas hanke- ja lepingute sõlmimise eeskirjad) seda, et kor-
rektsusega seotud riskid on suured. Nagu Euroopa Kontrollikoja korrektsuse 
auditis leiti, piiravad siiski nende vahendite laad ja maksetingimused ülekan-
nete veaohtlikkuse määra15.

Erasektori rahastamise võimendus

51 
Mitu ELi tegevust hõlmavad kas otse või kaudselt rahastamist erasektorist. See 
sisaldab ELi asutuste, näiteks Euroopa Investeerimispanga laenu võtmise ja laenu 
andmisega seotud tegevust, samuti ELi eelarve kasutamist erasektoripoolse 
rahastamise võimendamiseks. Erasektori rahastamise võimendamine ELi vahendi-
tega näib suurenevat. Strateegias „Euroopa 2020” rõhutatakse, et investeerimine 
majanduskasvu nõuab erasektori rahastamise kasutamist ja et „Euroopa peab 
lisaks tegema kõik võimaliku, et kasutada oma rahalisi vahendeid, otsida uusi 
viise era- ja riikliku rahastamise kombineerimiseks ja leida vajalike investeeringu-
te rahastamiseks innovaatilisi lahendusi”16. Ka mitmeaastases finantsraamistikus 
2014–2020 asetatakse märkimisväärne rõhk erasektori rollile investeeringute 
võimendamisel ning rahastamisvahendite rollile ELi eelarve võimaliku mõju 
tugevdamisel17.

52 
Uue finantsmääruse18 kohaselt võib EL teha koostööd erasektoriga avaliku ja 
erasektori partnerluse raames, et pakkuda ELi tegevusvaldkondadele ning ELi 
projektide elluviimiseks või rakendamiseks alternatiivset rahalist toetust. Nende 
vahenditega seotud probleemid hõlmavad vajadust avaliku sektori vahendite 
läbipaistvuse ja aruandekohustuse piisava taseme järele. Lisaks on vaja ka selliste 
vahendite tulemuslikkuse mõõtmist rahastatud tegevuste kavandatud eesmärki-
de suhtes.

14  Euroopa 
Kontrollikoja aastaaruanne 
2012, punktid 7.6–7.8.

15  Euroopa 
Kontrollikoja aastaaruanne 
2012, punktid 7.5–7.6.

16  KOM(2010) 2020 (lõplik), lk 20.

17  KOM(2011) 500 (lõplik), 
28. juuni 2011, „Euroopa 
2020. aasta strateegia aluseks 
olev eelarve”, I osa, lk 9.

18  Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrus 
(EL, Euratom) nr 966/2012, 
25. oktoober 2012, mis käsitleb 
Euroopa Liidu üldeelarve 
suhtes kohaldatavaid 
finantseeskirju ning millega 
muudetakse nõukogu 
määrust (EÜ, Euratom) 
nr 1605/2002 (ELT L 298, 
26.10.2012, lk 1), ja 
komisjoni delegeeritud 
määrus (EL) nr 1268/2012, 
29. oktoober 2012, mis 
käsitleb Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määruse 
(EL, Euratom) nr 966/2012 
(mis käsitleb Euroopa 
Liidu üldeelarve suhtes 
kohaldatavaid finantseeskirju) 
kohaldamise eeskirju 
(ELT L 362, 31.12.2012, lk 1).
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53 
Rahastamisvahendites ning avaliku ja erasektori partnerluses kasutatud ELi 
vahendeid auditeerib Euroopa Kontrollikoda ja kontrollib Euroopa Parlament eel-
arve täitmisele heakskiidu andmise üldprotsessi raames. Need vahendid toovad 
aga juba oma laadi tõttu kaasa juhtimise, auditeerimise ja parlamentaarse järele-
valvega seotud probleeme, nagu alljärgnevates jaotistes kirjeldatakse.

54 
Rahastamisvahendid võivad olla omakapitali/riskikapitali või võlainstrumentide 
vormis (näiteks laenud, tagatised või riski jagamine finantseerimisasutustega, et 
suurendada ELi-poolse rahastamise võimalikku mõju) eesmärgiga lahendada tu-
rutõrkeid või mitteoptimaalseid investeerimisolukordi ja saavutada ELi vahendite 
võimendav mõju. Rahastamisvahendeid võib rakendada tsentraliseeritud juhtimi-
sel (otsene või kaudne eelarve täitmine) ja eelarve täitmisel koostöös liikmesriiki-
dega (üldnimetusega „finantskorraldusvahendid”).

55 
Kaudselt juhitavate rahastamisvahendite19 puhul vastutab komisjon tsentraalselt 
juhitavate vahendite poliitiliste eesmärkide ja strateegiliste suundade seadmi-
se eest. Komisjon osaleb ka selliste vahendite juhtimisstruktuurides ja tal lasub 
lõppvastutus ELi vahendite kasutamise eest.

56 
Komisjon on tuvastanud puudujääke seoses eelmise, 2007.–2013. aasta mitme-
aastase finantsraamistiku rahastamisvahendite aruandekohustuse ja auditeeri-
miskorraga20. Ka Euroopa Kontrollikoda on tuvastanud mitu probleemi, eeskätt 
seoses finantskorraldusvahenditega eelarve täitmisel koostöös liikmesriikidega 
(vt 2. selgitus).

57 
Praeguse mitmeaastase finantsraamistiku raames hiljuti vastu võetud rahastamis-
vahendite eeskirjade21 eesmärk on tagada kõikide rahastamisvahendite eeskir-
jade, juhtimistava, kontrolli ja aruandlusnõuete ühtsus. Lisaks annab komisjon 
igal aastal Euroopa Parlamendile ja nõukogule aru kõigi rahastamisvahendite 
tulemuslikkuse kohta22.

19  Kooskõlas liidu üldeelarve 
suhtes kohaldatava 
finantsmääruse artikli 58 
lõike 1 punktiga c ja 
artikli 139 lõikega 4 võib 
Euroopa Komisjon usaldada 
rahastamisvahendite 
rakendamise „ii) 
rahvusvahelistele 
organisatsioonidele ja nende 
allasutustele; iii) Euroopa 
Investeerimispangale (EIP) ja 
Euroopa Investeerimisfondile 
(EIF); [---] v) avalik-õiguslikele 
asutustele; vi) avalikke 
teenuseid osutavatele 
eraõiguslikele asutustele, 
kuivõrd nad esitavad 
piisavad finantstagatised”. 
Need üksused võivad 
delegeerida „omal vastutusel 
osa rakendamisest edasi 
finantsvahendajatele”.

20  Euroopa Komisjon (2011), 
„Järgmise põlvkonna uudsete 
rahastamisvahendite 
raamistik: ELi omakapitali- 
ja võlaplatvorm” 
(KOM(2011) 662 (lõplik)).

21  Finantsmääruse VIII jaotis, 
artiklid 139 ja 140 (määrus (EL, 
Euratom) nr 966/2012).

22  Finantsmääruse artikli 140 
lõige 8.
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s Näited puuduste kohta praeguses finantskorraldusvahendite aruandlus- ja 
auditiahelas

Euroopa Kontrollikoda tuvastas järgmised peamised puudused23:

 ο ebapiisavad võimenduse ja fondi käibevahendite sätted;

 ο võimalus, et sellistele vahenditele tehakse liigseid eraldisi;

 ο erasektori põhjendamatu eeliskohtlemise võimalikkus ning

 ο käibekapitali toetuskõlblikkuse ebaselged tingimused.

Sellised vahendid kujutavad endast riske ja probleeme, näiteks ELi fondide kasutamise raamatupidamisarves-
tuses, nende järelevalves, vahendite omandiõiguses ja komisjoni suutlikkuses neid hallata.

Euroopa Kontrollikoda tuvastas puudusi ka õigusraamistikus.

23  Arvamus nr 7/2011.

58 
Uue finantsmääruse nõuetele vastamiseks asus komisjon allkirjastama Euroopa 
Investeerimispanga (EIP) ja Euroopa Investeerimisfondiga (EIF) finants- ja hal-
dusraamistiku lepinguid (FAFAd), milles sätestatakse ajavahemikuks 2014–2020 
kehtestatavate ning EIP-le ja EIFile delegeeritavate tsentraalselt juhitavate rahas-
tamisvahendite tegevus- ja finantsaruandluse ning auditeerimisnõuded24.

59 
Seoses ühiselt juhitavate rahastamisvahenditega sätestatakse ühissätete määru-
ses25 vahendite liigid ja rakendamise tüübid, samuti aruandlusnõuded, kehtesta-
des rahastamisvahenditele standardsed eeskirjad, et tagada poliitika saavutuste 
järjepidev aruandlus ja järelevalve kõigis liikmesriikides.

60 
Praegu on veel vara öelda, kas nende uute eeskirjade rakendamisest piisab kõigi 
puuduste kõrvaldamiseks.

24  FAFAs nõutakse, et sõltumatu 
välisaudiitor annaks kindluse 
vahendite finantsaruannete 
suhtes, samuti selle tagamist, 
et vahendi kontrollisüsteemid 
toimivad nõuetekohaselt ja et 
aluseks olevad tehingud on 
seaduslikud ja korrektsed.

25  Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrus 
(EL) nr 1303/2013, 
17. detsember 2013, millega 
kehtestatakse ühissätted 
Euroopa Regionaalarengu 
Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, 
Ühtekuuluvusfondi, 
Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondi ning 
Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi kohta, 
nähakse ette üldsätted 
Euroopa Regionaalarengu 
Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, 
Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi 
kohta ning tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus 
(EÜ) nr 1083/2006, IV jaotis 
(ELT L 347, 20.12.2013, lk 320) 
(ühissätete määrus).
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61 
Avaliku ja erasektori partnerlus on avaliku sektori asutuste ja erasektori koos-
töö vorm. Traditsiooniline avaliku ja erasektori partnerlus luuakse liikmesriikides 
infrastruktuuride rajamiseks või avalike teenuste osutamiseks, enamasti eraõigu-
se alusel. Selle eesmärk on edendada avalike teenuste tõhusust riskide jagamise 
ja erasektori oskusteabe rakendamise teel.

62 
Avaliku ja erasektori partnerlused hõlmavad järgmisi eriliike: ehita-oma-käita 
(Build-Own-Operate, BOO), mille korral ei toimu varade üleandmist avalikule 
sektorile; osta-ehita-käita (Buy-Build-Operate, BBO), mille korral toimub avaliku 
sektori vara müük avaliku ja erasektori partnerlusele teenuse täiustamise ja pakku-
mise eesmärgil; ehita-käita-anna üle (Build-Operate-Transfer, BOT) korral toimub 
ehitamine, käitamine ja üleandmine teatud aja möödudes; ning projekteeri-ehi-
ta-rahasta-käita (Design-Build-Finance-Operate, DBFO), mis sarnaneb BOTga.

63 
ELi tasandil luuakse avaliku ja erasektori partnerlusi pigem ELi teatud fondide 
(näiteks peamiselt uurimistööks rajatud ühisettevõtted) haldamiseks või saab 
partnerlus ise ELi vahenditest toetust. Sellised avaliku ja erasektori partnerlused 
on sisuliselt riigihanke vorm, mida reguleerivad ELi riigihanke-eeskirjad. Sellised 
partnerlused peavad olema siseturu toimimise valdkonnas kooskõlas ELi eeskir-
jadega, stabiilsuse ja kasvu paktiga, riigihanget ja kontsessioone käsitlevate liidu 
õigusaktidega ning konkurentsieeskirjadega.

64 
Kombineeritud vahendid ühendavad välistegevuse jaoks toetuse eri liike, 
sealhulgas intressitoetused, tehniline abi, otsetoetused, laenu tagamine, kulude 
ja riskikapitali vahendid. Kombineeritud vahendeid rakendatakse peamiselt Eu-
roopa Investeerimispanga kaudu. Parlament on mitmel puhul nõudnud Euroopa 
Arengufondi kontekstis või komisjonilt ja Euroopa Investeerimispangalt rohkem 
ja kõrgema kvaliteediga teavet (vt punkt 107).

65 
Avaliku ja erasektori partnerluste ja kombineeritud vahendite aruandekohustus 
sõltub kõnealuste vahendite haldamise eest vastutavate vahendajate suhtes 
kohaldatavast korrast, samuti konkreetse vahendi enda tasandil kehtivast kor-
rast. Vahendajate, nagu EIP ja EIFi aruandekohustuse ja auditiga seotud küsimusi 
käsitletakse allpool (vt punktid 103–110), kuna aruandekohustus vahendi tasandil 
nõuab juhtumipõhist analüüsi.
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3. Erineva arengukiirusega EL ja muutuv poliitiline 
struktuur

66 
ELis ja laiemas Euroopa majanduslikus ja poliitilises kontekstis arenevad jätku-
valt mitu sügavama integratsiooni vormi, kuid mitte kõik liikmesriigid ei saa või 
ei soovi samas tempos edasi liikuda. Seetõttu edenevad teatud algatused ainult 
rühmas osalevates liikmesriikides ja/või kolmandates riikides. See toob kaasa nn 
erineva arengukiirusega Euroopa (vt joonis 4).

67 
Euroala on oluline näide liikmesriikide rühmast, kes on võtnud vastu konkreetse 
poliitilise korra enne teisi liikmesriike või neist eraldi, mille tulemusena on tekkinud 
keerukad poliitilise struktuuri, juhtimiskorra ja parlamentaarse järelevalve / audi-
teerimisega seotud probleemid.

Erineva arengukiirusega liit ja koostöö kolmandate riikidega

Jo
on

is
 4

Island, Liechtenstein, Norra 

ELi tolliliit (32)

Euroopa Liit (28)

Euroopa Majanduspiirkond (31)

Schengeni ala (26)

Iirimaa,
Küpros 

Šveits

Türgi,

Vatikan ELi
rahanduskokkulepe (4)

Euroala (18)

Tšehhi Vabariik, Taani, 
Leedu, Ungari, Poola, 
Rootsi 

Belgia, Saksamaa, Eesti, Kreeka, 
Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, 
Läti, Luksemburg, Malta, 
Madalmaad, Austria, Portugal, 
Sloveenia, Slovakkia ja Soome 

Andorra, Monaco,
San Marino

Bulgaaria, 
Horvaatia, 
Rumeenia, 
Ühendkuningriik

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.
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Liikmesriikide erinev integratsiooni tase eri 
poliitikavaldkondades

68 
Kuna ELiga on ühinenud rohkem liikmesriike, on muutunud keerulisemaks 
üksmeelele jõudmine eri poliitikaalgatuste üle ning seetõttu on tõenäolisem, et 
mõned liiguvad edasi teistsuguse kiirusega kui teised. Erinevad rühmad võivad 
tuleneda järgmisest.

 — Nõusolekuklauslid, loobumisklauslid ja erandid: jätavad liikmesrii-
gile võimaluse ELi teatud poliitikasuundi kas rakendada või jätta need 
rakendamata26.

 — Tõhustatud koostöö: rühm riike võib leppida kokku konkreetsetes poliitilis-
tes küsimustes koostöö tegemises (näiteks ELi patent27, abielulahutuse suhtes 
kohaldatav õigus28 ja kavandatud finantstehingute maks29).

 — Seotud lepingud: väljaspool ELi õigusraamistikku on sõlmitud mitu lepingut 
rühma ELi liikmesriikide vahel. Näiteks sõlmiti niimoodi 1985. aastal Schenge-
ni leping, kuigi see lisati hiljem Amsterdami lepinguga ELi õigusesse. Teised 
näited on Euroopa stabiilsusmehhanism, Prümi konventsioon, fiskaalkokkule-
pe ja ühtne patendikohus.

 — Kontrollimine ja peatamised: lähtudes võrdlusalustest ELi teatud tingimus-
te või kriteeriumide vastuvõtmiseks. Koostöö ja jälgimiskord on kaitsemee-
de, mille komisjon võib kehtestada, kui uus liikmesriik ei ole suutnud täita 
ühinemisläbirääkimistel võetud kohustusi vabaduse, turvalisuse ja õiguse või 
siseturu poliitika valdkonnas.

 — Avatud koostöö meetod: ELi juhtimise meetod, mis põhineb liikmesriikide 
vabatahtlikul koostööl, milles kasutatakse pehmet õigust, nagu suunised ja 
näitajad, võrdlusuuringud ja parimad tavad (näiteks laiendatud euroala pakt).

69 
Nagu ilmneb joonisest 4, on ka selliseid poliitikavaldkondi, milles osalevad 
kolmandate riikide eri rühmad. Erineva arengukiirusega keskkondades on keh-
testatud keerukas poliitiline ja juhtimissüsteem, milles mitme poliitikavaldkonna 
algatused kehtivad rühma ELi liikmesriikide suhtes. See toob kaasa ka raskused 
aruandlus- ja auditeerimiskorras.

26  Praegu on sellised 
loobumisklauslid viiel 
liikmesriigil: Taani (neli 
loobumisklauslit), Iirimaa 
(kaks loobumisklauslit), 
Poola (üks loobumisklausel), 
Rootsi (üks loobumisklausel, 
kuid ainult de facto) 
ja Ühendkuningriik 
(neli loobumisklauslit).

27  Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrus 
(EL) nr 1257/2012, 
17. detsember 2012, 
tõhustatud koostöö 
rakendamise kohta ühtse 
patendikaitse loomise 
valdkonnas (ELT L 361, 
31.12.2012, lk 1), sealhulgas 
kõik hilisemad muudatused.

28  Nõukogu määrus 
(EL) nr 1259/2010, 
20. detsember 2010, 
tõhustatud koostöö 
rakendamise kohta 
abielulahutuse ja lahuselu 
suhtes kohaldatava õiguse 
valdkonnas (ELT L 343, 
29.12.2010, lk 10), tuntud 
ka Rooma III määrusena.

29  Euroopa Parlamendi 
12. detsembri 2012. aasta 
seadusandlik resolutsioon 
ettepaneku kohta võtta 
vastu nõukogu otsus, millega 
antakse luba teha tõhustatud 
koostööd finantstehingute 
maksu valdkonnas (COM(2012) 
631 – C7-0396/2012 – 
2012/0298(APP)).
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Euro, maksuhaldus ja demokraatlik järelevalve

70 
Euroala on rühm liikmesriike, kes on võtnud oma rahaühikuna kasutusele euro. 
Sellel on olnud ELile kõige sügavam mõju. Liikmesriikide rühmad ei osale mitte 
ainult erinevates paktides ja nende suhtes ei kohaldata mitte ainult eri määrusi 
(vt punkt 172), vaid mõned nendest meetmetest põhinevad ka pigem liikmesriiki-
de valitsuste vahelistel lepingutel kui ELi õigusel.

71 
ELi toimimise lepingul põhinevate meetmete puhul on Euroopa Parlamendi rolli 
seoses seadusandliku protsessiga tugevdatud, kuid see on endiselt nõrk nõuko-
gus vastu võetud otsuste aruandekohustuse suhtes. Lisaks ei arvestata valitsuste-
vaheliste vahendite, näiteks fiskaalkokkuleppe alusel võetavate meetmete puhul 
üldse ELi kontrolli ja tasakaalu institutsioonilist ja menetlussüsteemi.

72 
Euro kaitseks vastu võetud otsustel on fiskaalpoliitikale demokraatliku aruan-
dekohustuse seisukohast kaugele ulatuv mõju. Komisjonil, nõukogul ja Euroopa 
Parlamendil on oluline võim, kuid enamiku erakorraliste meetmete üle otsustasid 
euroala rahandusministrid ehk eurorühm. Eurorühm on toiminud euroala valit-
suste koostööplatvormina, kuid talle ei ole loodud samaväärsel tasemel koordi-
neeritud demokraatlikku järelevalvet nagu Euroopa Parlamendil ja riikide parla-
mentidel, et tehtud otsuseid ja võetud meetmeid kontrollida, neisse sekkuda ja 
anda neile vajalikku legitiimsust.

73 
11 liikmesriigi välisministrid on teinud ettepaneku, et demokraatlikku kontrolli 
euroala üle ei peaks tegema mitte Euroopa Parlament tervikuna, vaid ainult eu-
roala riikidest pärit Euroopa Parlamendi liikmed30.

30  Austria, Belgia, Taani, 
Hispaania, Prantsusmaa, 
Saksamaa, Itaalia, Luksemburg, 
Madalmaad, Poola ja Portugal. 
Lõpparuanne eurorühma 
tuleviku kohta (Westerwelle 
raport), 2012.
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74 
Euro on siiski ELi, mitte euroala rahaühik (Euroopa Liidu lepingu artikkel 3) ja 
Euroopa Parlament on ELi parlament (Euroopa Liidu lepingu artikkel 14). Alusle-
ping näeb praegu ette, et ELi liikmesriigid on esindatud Euroopa Liidu Nõukogus. 
Euroopa Parlamendi liikmed ei esinda mitte oma liikmesriiki, vaid parlament 
„koosneb liidu kodanike esindajatest” (Euroopa Liidu lepingu artikkel 14).

75 
Need sätted viivad Euroopa Parlamendi31 ja komisjoni32 järeldusele, et kuna Eu-
roopa Parlament on ELi parlament ja seega euro parlament, on Euroopa Parla-
ment see, kes peab andma ELi otsustele vajaliku demokraatliku legitiimsuse.

76 
Tõsiasi, et selline arutelu on tekkinud, näitab seost demokraatliku aruandekohus-
tuse mehhanismide ja tajutava demokraatliku legitiimsuse vahel. Erineva aren-
gukiiruse lähenemisviis, eeskätt kõige olulisemates poliitikavaldkondades, võib 
vallandada pikaajalised tagajärjed aruandekohustuse suhtes.

31  Euroopa Parlament, Thysseni 
raport, 2012.

32  COM(2012) 777 final, lk 35.
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4. ELi institutsioonide ja organite aruandluskord

77 
ELi institutsiooniline raamistik hõlmab seitset ELi institutsiooni, kaht nõuandeor-
ganit, Euroopa välisteenistust (EEAS), mida peetakse institutsiooniks finants-
määruse tähenduses, Euroopa Investeerimispanka, 41 ametit33, kaheksat ühiset-
tevõtet ja teisi üksusi34, mis on loodud ELi aluslepingute ja teiseste õigusaktide 
alusel. Need organid täidavad mitmesuguseid ELi eesmärkide saavutamisega 
seotud ülesandeid, sageli koostöös liikmesriikide organitega. Kuigi enamikku 
ELi organitest rahastatakse täielikult ELi eelarvest, on ka neid, mida eelarvest 
ei rahastata. Erinevad rahastamisallikad mõjutavad kohaldatavat aruandlus- ja 
auditeerimiskorda.

ELi institutsioonide ja ELi teiste organite eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise menetlus

78 
Komisjoni, enamiku teiste ELi institutsioonide ja mitme ELi organi suhtes kohal-
datakse eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlust (vt punkt 18). Mõne ELi 
organi suhtes, millele ei kohaldata eelarve täitmisele heakskiidu andmise menet-
lust, võidakse siiski kohaldada Euroopa Parlamendi järelevalve muid vorme. Mitu 
ELi organit annavad finantsküsimustes aru eelkõige oma juhatusele.

79 
Komisjon vastutab üldiselt ELi eelarve täitmise eest ja selle eelarve suhtes kohal-
datakse Euroopa Parlamendi rakendatavat heakskiitmismenetlust. Siiski kuluta-
vad teised institutsioonid ja organid osa ELi eelarvest omal vastutusel ning mõnel 
juhul on neil rahastamisallikad, mis ei ole ELi eelarvega seotud. Nende aruan-
dekohustuse täitmiseks teeb parlament eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
kohta individuaalsed otsused.

33 40 ameti loetelu 
vt lisas: sealhulgas 
33 detsentraliseeritud ametit, 
kuus täitevametit ja üks 
Euratomi agentuur. Nimetatud 
arv hõlmab ka ühtset 
kriisilahendusmehhanismi 
ja ühtset kriisilahendusfondi, 
mida praegu liidu 
organina luuakse.

34  Euroopa Ombudsman, Euroopa 
Andmekaitseinspektor ja 
nõukogu vastutusalasse 
kuuluvad kaitsega seotud 
ametid.
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3.
 s

el
gi

tu
s Euroopa Parlamendi kodukorra artikkel 94

Sätteid, mis reguleerivad Euroopa Komisjoni eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlust, kohaldatakse 
ka järgmiste heakskiidu andmise menetluste suhtes:

 ο heakskiidu andmise menetlus Euroopa Parlamendi presidendi tegevusele Euroopa Parlamendi eelarve 
täitmisel;

 ο heakskiidu andmise menetlus Euroopa Liidu teiste institutsioonide ja organite, nagu nõukogu (kui täitev-
asutuse), Euroopa Liidu Kohtu, Euroopa Kontrollikoja, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regiooni-
de Komitee eelarvete täitmise eest vastutavate isikute tegevusele eelarve täitmisel;

 ο heakskiidu andmise menetlus Euroopa Komisjonile Euroopa Arengufondi eelarve täitmisel;

 ο heakskiidu andmise menetlus liidu ülesandeid täitvate õiguslikult iseseisvate üksuste eelarvete haldami-
se eest vastutavatele organitele eelarve täitmisel, kui nende tegevuse kohta kehtivad õigusnormid, mille 
kohaselt on nõutav Euroopa Parlamendi heakskiit eelarve täitmisele.

80 
Parlamendi kodukord näeb ette, et individuaalne eelarve täitmisele heakskiidu 
andmine põhineb samal menetlusel nagu üldeelarve heakskiitmine (vt 3. selgitus).

81 
Nõukogul on eelarve täitmisele heakskiidu andmise protsessis oluline osa, andes 
parlamendile eelkõige igal aastal soovitusi heakskiidu andmise kohta (Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikkel 319). Kuigi nõukogu rahastatakse ELi eelarvest, ei 
osale nõukogu parlamendi aruteludes, mis käsitlevad nõukogu ennast. De facto 
ei ole nõukogu enda kulutustega seotud aruandekohustuse ja avaliku sektori 
järelevalve jaoks eraldi protsessi.



35II osa – ELi aruandekohustuse ja auditiga seotud probleemid

Eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse ulatus

Ta
be

l 3

Üksuserühm Institutsioon/organ Rahastamisallikas Eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise protsess

ELi institutsioonid 

Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon, Euroopa Kohus, 
Euroopa Kontrollikoda ELi eelarve Euroopa Parlamendi eelarve 

täitmisele heakskiidu andmine1

Euroopa Ülemkogu ja nõukogu2 ELi eelarve Sui Generis3

Euroopa Keskpank Riikide keskpangad Euroopa Keskpanga nõukogu

Muud ELi asutatud 
organid, bürood 

või asutused

Nõuandeorganid (Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
ja Regioonide Komitee) ELi eelarve Euroopa Parlamendi eelarve 

täitmisele heakskiidu andmine

Ametid (eelarvest rahastatavad) ELi eelarve Euroopa Parlamendi eelarve 
täitmisele heakskiidu andmine4

Muud organid5

ELi eelarve Euroopa Parlamendi eelarve 
täitmisele heakskiidu andmine

Ühisettevõtted ELi eelarve panus Euroopa Parlamendi eelarve 
täitmisele heakskiidu andmine

Euroopa välisteenistus ELi eelarve Euroopa Parlamendi eelarve 
täitmisele heakskiidu andmine

Ametid (isemajandavad) Isemajandavad Juhatuse eelarve täitmisele 
heakskiidu andmine

Ametid (nõukogu vastutusalas, kaitsega seotud) Liikmesriikide osamaksed Juhatuse eelarve täitmisele 
heakskiidu andmine

EIP Liikmesriikide poolt kapitaliseeritud6 Juhatuse eelarve täitmisele 
heakskiidu andmine

1 Vt punktid 78–80.
2 1. detsembril 2009. aastal sai Lissaboni lepingu jõustumisega Euroopa Ülemkogust üks seitsmest liidu institutsioonist. Kodukorra artikli 13 lõige 1 

näeb ette, et Euroopa Ülemkogu ja selle eesistujat abistavad nõukogu peasekretariaat selle peasekretäri juhtimisel.
3 Vt punkt 81.
4 Kuue täitevameti suhtes ei kohaldata individuaalset eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsust, kuid need on hõlmatud komisjoni üldisesse 

eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlusse.
5 Nende ametite hulka kuuluvad Euroopa Ombudsman ja Euroopa Andmekaitseinspektor.
6 Liikmesriikide poolt kapitaliseeritud (vt punkt 105) ja oma tegevuse kaudu rahastatud.

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

82 
Tavalises eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluses on arvukalt erandeid, 
kui avaliku sektori vahendid tehakse kättesaadavaks muudest allikatest kui ELi 
eelarve (vt tabel 3).
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Parlamendipoolse eelarve täitmisele heakskiidu andmise 
menetlusega hõlmamata ELi institutsioonid ja organid

83 
Mitut ELi institutsiooni ja organit ei rahastata otse ELi eelarvest:

 — Euroopa Keskpanka (EKP) kapitaliseerivad riikide keskpangad ja sellel on 
oma sissetulek, mis tuleneb EKP rahanduslikust rollist Euroopa Keskpankade 
Süsteemis (EKPS). EKP raamatupidamisarvestust auditeerib sõltumatu audii-
tor ja ka Euroopa Kontrollikoda seoses EKP tegevuse tulemuslikkuse ja ühtse 
järelevalvemehhanismiga (vt punktid 87, 88 ja 96);

 — Euroopa Investeerimispank on isemajandav ja seda auditeerib sõltumatu 
audiitor (vt punkt 108).

84 
ELi ametid: kolm ametit on isemajandavad (OHIM, CPVO35 ja Euroopa Liidu Asu-
tuste Tõlkekeskus (CdT)) ja neid auditeerib Euroopa Kontrollikoda. Kolme kaitsega 
seotud asutust (EDA, EUISS ja EUSC)36, mis kuuluvad nõukogu vastutusalasse, 
rahastatakse liikmesriikide osamaksetest ja neid auditeerivad sõltumatud välis-
audiitorid. Eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutab vastava asutuse 
juhatus. Kuna selliseid asutusi ei rahastata ELi eelarvest, ei sõltu nad Euroopa 
Parlamendi eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlusest. Kuigi sissetuleku-
allikas ei ole ELi eelarve, tuleneb nende üksuste sissetulek avaliku sektori võimu 
teostamisest ELi tasandil ning nende vahendite kasutus on samasuguse avaliku 
iseloomuga nagu ELi teised vahendid. Seega puudub selliseks erikohtlemiseks 
kaalukas põhjus.

85 
Seevastu uued õigusaktid, millega luuakse ELi organina ühtne kriisilahendusmeh-
hanism (SRM), nõuavad, et Euroopa Kontrollikoda auditeeriks SRMi Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 287 lõike 1 alusel. See annab Euroopa Kontrollikojale 
õiguse auditeerida raamatupidamisarvestust ja aluseks olevate tehingute sea-
duslikkust ja korrektsust ning usaldusväärse finantsjuhtimise aspekte (sealhulgas 
säästlikkus, tõhusus ja mõjusus), kuigi SRMi ei rahastata ELi üldeelarvest. Eeskirjad 
nõuavad, et Euroopa Kontrollikoda esitaks aruandeid ühtse kriisilahendusfondi, 
nii SRMile kui ka komisjonile tekkida võivate tingimuslike kohustuste ning mis 
tahes muude küsimuste kohta, millega tegelemist võivad Euroopa Parlament ja 
nõukogu nõuda.

35  Siseturu Ühtlustamise Amet 
(nõukogu määrus (EÜ) nr 40/94 
(EÜT L 11, 14.1.1994, lk 1)) ja 
Ühenduse Sordiamet (nõukogu 
määrus (EÜ) nr 2100/94 
(EÜT L 227, 1.9.1994, lk 1)).

36  Euroopa Kaitseagentuur 
(EDA), Euroopa Liidu 
Julgeoleku-uuringute Instituut 
(EUISS) ja Euroopa Liidu 
Satelliidikeskus (EUSC).
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86 
Kuigi Euroopa Arengufondi ei rahastata ELi eelarvest, on kontrollikojal samamoo-
di õigus auditeerida projektide ja eelarvetoetustega seotud kulutusi ja tulemus-
likkust ning Euroopa Parlament viib läbi Euroopa Arengufondi eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise menetluse Euroopa Arengufondi kulutuste üle, mida haldab 
komisjon. Euroopa Arengufondi nende vahendite suhtes, mida haldab Euroopa 
Keskpank (EIP) investeerimisrahastu raames, mis moodustab 1500 miljonit eu-
rot (10%) kümnendast Euroopa Arengufondist, kohaldatakse teistsugust korda. 
Euroopa Kontrollikoda märkis oma arvamuses Euroopa Arengufondi hõlmava 
finantsmääruse kohta, et ta peab kahetsusväärseks asjaolu, et seadusandjad 
(nõukogu ja parlament) jätsid investeerimisrahastust välja parlamendi eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise asutuse. Rahastut juhitakse ELi nimel ja vastutusel. 
Eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava asutuse väljajätmine on 
tekitanud seega aruandekohustuses lünga.

Euroopa Keskpanga aruandekohustus ja audit

87 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 130 ja 282 kohaselt on Euroopa Kesk-
pank ja euroala riikide keskpangad ELi teistest institutsioonidest ja liikmesriikide 
valitsustest sõltumatud. Sellel on olulised tagajärjed seoses EKP erinevate funkt-
sioonide aruandekohustuse ja avaliku sektori auditeerimiskorraga.

88 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 127 ja protokollis nr 4 sätestatakse EKP 
eesmärgid ja ülesanded. Peamine eesmärk on „säilitada hindade stabiilsus” ja 
teine eesmärk on toetada „üldist majanduspoliitikat, selleks et kaasa aidata liidu 
eesmärkide saavutamisele, nagu need on esitatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 
3.” Viimasel ajal on EKP-le pandud vastutus ühtse kriisireguleerimismehhanismi 
üle Euroopa Liidu toimimise lepingu sama artikli 127 sätte alusel, mis lubab ko-
misjonil anda EKP-le „eriülesandeid, mis käsitlevad krediidiasutuste ja muude ra-
haasutuste [---] usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalvega seotud poliitikat”.

89 
EKPd juhivad juhatus ja nõukogu. Euroopa Keskpanga president peab igal aas-
tal komisjonile, nõukogule ja parlamendile aru andma Euroopa Keskpankade 
Süsteemi (EKPS) tegevuse ning eelmise ja jooksva aasta rahanduspoliitika kohta, 
mille üle võib korraldada arutelu. Kas parlamendi või EKP taotluse korral võivad 
asjaomased parlamendikomisjonid presidendile konkreetsetel teemadel küsimusi 
esitada37.

37  Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 284 lõige 3.
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90 
Euroopa Keskpanka ei rahastata ELi üldeelarvest ja protokollis ei nähta ette parla-
mendipoolset eelarve täitmisele heakskiidu andmist. EKP põhikirjas nõutakse, et 
keskpanga raamatupidamisarvestust auditeeriks juhatuse soovitatud ja nõukogu 
poolt heaks kiidetud sõltumatu välisaudiitor38. Euroopa Kontrollikoda auditeerib 
EKP juhtimise tulemuslikkust Euroopa Liidu toimimise lepingu protokolli nr 4 
samade sätete kohaselt39.

91 
On olemas märkimisväärne hulk kirjutisi ja arutelusid selle kohta, millises ulatuses 
keskpangad peaksid suhtlema ja selgitama oma tegevust seoses rahapoliitikaga, 
keskendudes sageli sellise suhtlemise tähtsusele seoses rahapoliitika tulemus-
likkuse ja ülekandemehhanismiga finantsturgudel ja pangandussüsteemides. 
Arutelu tähtsusele vaatamata ei ole see ülevaate eesmärk. Selle asemel kesken-
dutakse käesolevas dokumendis EKP parlamentaarsele aruandekohustusele ja 
kohaldatavale auditeerimiskorrale.

92 
Õige on öelda, et aluslepingu EKP-d ja EKPSi käsitlevad sätted annavad EKP-le ja 
EKPSi moodustavatele keskpankadele väga suurel määral sõltumatust isegi teiste 
keskpankade süsteemidega võrreldes. Võib-olla seetõttu, et püüdes kajastada 
seda keskendumist sõltumatusele või arvamust, et asjaomased pooled saavad 
ise oma korra kõige paremini välja töötada, on alusleping EKP parlamentaarse ja 
avaliku sektori aruandekohustuse küsimustes suhteliselt üldsõnaline.

93 
Aluslepingus nõutakse, et EKP esitaks parlamendile, nõukogule ja komisjoni-
le EKPSi tegevuse kohta kvartaliaruandeid40ning iga-aastase aruande EKPSi ja 
rahapoliitika kohta. Kõnealuse aruande peab üldiseks aruteluks parlamendile ja 
nõukogule esitama EKP president. Alusleping lubab esitada ka teisi kutseid (taot-
lusi) nõukogu liikmetele. See on praktikas täielikumalt välja töötatud: parlamendi 
kodukord näeb ette EKP presidendi kutsumise parlamendi ette neli korda aastas 
ja selles on ka sätted nõukogu liikmete ad hoc kutsumiseks, nii et Euroopa Parla-
mendiga toimub regulaarne arvamuste vahetus, samas kui EKP vastab ka parla-
mendiliikmete kirjalikele küsimustele.

94 
Üldiselt erineb riigiti ulatus, mil määral keskpankade suhtes avaliku sektori välis-
audiitorite poolset sõltumatut välisauditit kohaldatakse. EKP raamatupidamis-
arvestust auditeerivad aluslepingu kohaselt41 sõltumatud välisaudiitorid, mitte 
Euroopa Kontrollikoda. Euroopa Kontrollikoja pädevust „kohaldatakse ainult EKP 
juhtimise efektiivsuse kontrollimiseks”.

38  Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 27 lõige 1, 
aluslepingule lisatud Euroopa 
Keskpankade Süsteemi ja 
Euroopa Keskpanga põhikirja 
käsitlev protokoll nr 4.

39  Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 27 lõige 2, 
protokoll nr 4.

40  Praktikas on see nõue täidetud 
EKP kuukirjade avaldamise 
kaudu.

41  Euroopa Liidu toimimise 
lepingu protokolli nr 4 
artikkel 27.



39II osa – ELi aruandekohustuse ja auditiga seotud probleemid

95 
See sõnastus ei anna Euroopa Kontrollikojale palju võimalusi seoses usaldusväärse 
finantsjuhtimisega (säästlikkus, tõhusus ja mõjusus), kuid siiski muudab protokoll, 
mis ühelt poolt piirab välisaudiitorite osa raamatupidamisarvestuses ja teiselt 
poolt juhtimise mõjusust, Euroopa Kontrollikoja rolli määratlust seoses EKPga ELi 
teiste institutsioonide suhtes42. Arvatavasti näitab see rahandusküsimustes otsuste 
tegemise sõltumatuse tähtsust ning EKP ülesannete spetsiifilist laadi.

96 
Ühtset järelevalvemehhanismi kehtestavates määrustes on EKP-le usaldatud üles-
anne teha järelevalvet euroala ja teiste osalevate liikmesriikide krediidiasutuste 
üle43. Kehtestavas määruses sätestatakse konkreetne aruandekohustuse kord. 
EKP jääb sõltumatuks seoses ühtse järelevalvemehhanismi funktsioonidega, kuid 
määrustes täpsustatakse, et EKP vastutab oma ühtse järelevalvemehhanismiga 
seotud tegevuse eest Euroopa Parlamendi ja nõukogu ees. Kehtestatud on sätted 
Euroopa Parlamendile ja eurorühmale (euroalast välja jäävate osalevate liikmesrii-
kide juuresolekul) aruandmise kohta.

97 
Suhteliselt ulatuslik institutsioonidevaheline kokkulepe44 on sõlmitud EKP ja 
Euroopa Parlamendi vahel, milles täpsustatakse ühtse järelevalvemehhanismi 
suhtes kohaldatav aruandlusmehhanism. EKP ülesanded:

 ο igal aastal aruande esitamine;

 ο kvartaalsete eduaruannete koostamine algetapis ning järelevalve EKP-le üht-
se järelevalvemehhanismi raames antud ülesannete täitmise üle;

 ο ühtse järelevalvemehhanismi nõukogu esimehe osalemine asjaomaste parla-
mendikomisjonide korralistel (kaks korda aastas) ja erakorralistel kuulamistel;

 ο konfidentsiaalsed erikoosolekud teatavate kindlaksmääratud asjaolude korral;

 ο Euroopa Parlamendi roll EKP järelevalvenõukogu esimehe ja aseesimehe 
valimise protsessis;

 ο koostöö teatud uurimistega.

42  Kirjavahetuses EKP uue ühtse 
järelevalvemehhanismi 
funktsioonide üle on Euroopa 
Kontrollikoda juba osutanud, 
et tema „EKP juhtimise 
efektiivsuse” kontrollimine 
hõlmab usaldusväärse 
finantsjuhtimise auditit, nagu 
kohaldatakse teiste tema 
pädevusalasse kuuluvate 
organite suhtes (Euroopa 
Kontrollikoja presidendi 
7. veebruari 2013. aasta 
kiri Euroopa Parlamendi 
presidendile).

43  Nõukogu määrus 
(EL) nr 1024/2013, 
15. oktoober 2013, millega 
Euroopa Keskpangale 
antakse eriülesanded 
seoses krediidiasutuste 
usaldatavusnõuete täitmise 
järelevalve poliitikaga 
(ELT L 287, 29.10.2013, lk 63).

44  Euroopa Parlamendi 
ja Euroopa Keskpanga 
institutsioonidevaheline 
kokkulepe demokraatliku 
vastutuse ja järelevalve 
teostamise praktilise korra 
kohta seoses EKP-le ühtse 
järelevalvemehhanismi 
raames antud ülesannete 
täitmisega (2013/694/EL).
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98 
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogul ei ole oma eelarvet. EKP on selle sek-
retariaat ja EKP rahastab Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tegevust. 
Kuigi EKP-l on oma auditeerimiseeskirjad, puudub ESRNi tegevuse konkreetne 
auditeerimiskord.

99 
Nagu nähtub eespool toodud arutelust, on EKP roll vastusena finantskriisi survele 
ja õppetundidele kiiresti muutunud ning tema erilise seisundi ja oskusteabe tõttu 
on EKP-le antud mitmesuguseid uusi ülesandeid. EKP on pidanud võtma enda 
peale uusi ülesandeid suhteliselt lühikese etteteatamisajaga. Need uued ülesan-
ded on suurel määral antud ametlikult asjakohaste õigusaktide kaudu, muudel 
juhtudel on ülesanded vähem formaalsed.

100 
Konkreetne näide on EKP roll tema suhtlemises euroala liikmesriikide valitsustega 
majandus- ja finantskriisi vältel. ELi/IMFi liikmesriikidele määratud abiprogram-
mide järelevalve ülesannet täitva niinimetatud kolmiku või programmipartnerite 
raames esindab ELi komisjon „koostöös EKPga”. Valem, mille puhul komisjon 
töötab „koostöös” või „konsulteerides” EKPga, määratakse kindlaks teatavates 
õigusaktides (nt Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi (EFSF) raamkokkuleppes ja 
määruses, millega kehtestatakse Euroopa finantsstabiilsusmehhanism (EFSM)). 
Siiski ei ole see roll nendes vahendites selgelt määratletud. Selge on see, et see 
roll ja EKP üldisemalt on tegelenud otsesemalt ja suurema mõjuga liikmesriikide 
ja nende poliitiliste võimukandjatega kui seni seoses liikmesriikide majanduste 
juhtimisega.

101 
Sellega seoses on EKP tõepoolest oma Euroopa Parlamendiga seotud regulaar-
seid kohustusi silmas pidades arutanud nende uute rollide ja selle üle, kuidas 
neid ellu viiakse. See on tähtis, arvestades EKP erinevate ülesannete keerukat 
iseloomu komisjoni nõustamisel seoses liikmesriikidega, suhtlemisel liikmesrii-
kidega otse, riigivõlakirjade hoidmisel otse- või tagatud võlakirjadena, andes 
liikmesriikide pankadele likviidsust jne, täites samal ajal oma ülesandeid seoses 
euroala rahapoliitikaga, majandusabi ja (nüüd ka) pangandusjärelevalvega. Kuigi 
EKP kõigi funktsioonidega seotud juhtimise mõjusust auditeerib Euroopa Kont-
rollikoda, ei ole siiski liikmesriikide valitsustega suhtlemise ja nende abistamise 
ülesannete ning kolmikus osalemise tegevuse suhtes veel välisauditit kohaldatud.
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102 
Arvestades kõiki uusi ülesandeid, mida EKP täidab, ja vajalikku kiirust, millega 
need ülesanded on välja kujunenud, on vaja uusi struktuure ja nende mõjusust 
ning rakendamist jälgida ja hinnata. Selline jälgimine/hindamine peaks hõlmama 
aruandlus- ja auditeerimiskorra tugevust ja sobivust saadavate kogemuste kon-
tekstis. Muutuste elluviimise kiirus on samuti kontrolliasutuste kogukonna jaoks 
tõeline katsumus; Euroopa Kontrollikoda kui üks EKP välisaudiitor ning riiklikud 
kõrgeimad kontrolliasutused ja teised EKPSi keskpankade välisaudiitorid peavad 
tagama, et oskusi ja teadmisi ajakohastatakse, et need vastaksid auditi ülesande 
nõudmistele kiiresti muutuvates oludes.

Euroopa Investeerimispanga ja Euroopa Investeerimisfondi 
aruandekohustus ja auditeerimiskord

103 
Euroopa Investeerimispank (EIP) on ELi finantsinstitutsioon, mis aitab kaasa 
Euroopa integratsioonile, arengule ja ühtekuuluvusele, rahastades ELi poliitikat 
toetavaid projekte. Kuigi enamik EIP rahastatavaid projekte paikneb ELis, teostab 
EIP operatsioone ka väljaspool ELi.

104 
Euroopa Investeerimisfond (EIF) on ELi riskikapitalile ja tagatistele spetsialiseeru-
nud eriasutus, mis toetab eeskätt VKEsid ja uusi tehnoloogiaid. EIF on EIP grupi 
osa ja kuulub osaliselt Euroopa Komisjonile. Komisjoni EIFis osalemise eeskirjad 
on sätestatud nõukogu otsusega.

105 
Aruandekohustuse seisukohast on EIP kehtiva korra mõttes veel üks „erijuhtum”. 
Kuigi asutatud ELi organina, tulevad selle kapitalivahendid liikmesriikidelt. Pank 
peab seetõttu oma tegevusest aru andma enda juhatajate nõukogule, mis koos-
neb liikmesriikide rahandusministritest.

106 
EIP-l on liidu organina Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 15 alusel kohustus 
töötada võimalikult avalikult. Puuduvad konkreetsed erisätted, mis kohustavad 
EIPd andma aru Euroopa Parlamendile või mis annavad Euroopa Parlamendile 
otsese võimu panga ja fondi üle. EIP annab siiski oma tegevusest aru ja esitab Eu-
roopa Parlamendile igal aastal vabatahtlikult teavet ning parlament kiidab heaks 
iga-aastase resolutsiooni panga tulemuslikkuse kohta.
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107 
Viimastel aastatel on Euroopa Parlament väljendanud seoses EIPga muret mitme 
aruandekohustusega seotud probleemi üle, sealhulgas:

 — EIP usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tase, mida võiksid pakkuda kas 
EKP, Euroopa Pangandusjärelevalve või riiklikud järelevalveasutused;

 — ELi programmide ja fondide EIP-poolse juhtimise mõningane väljajätmine ELi 
kulutuste suhtes eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlusest ja saavu-
tatud tulemuste kohta aru andmisest;

 — ELi eelarvega tagatud suure võimendava mõjuga tegevuste hindamine;

 — selgitus riskide kohta, mis on seotud ELi eelarvest antud tagatiste summa 
suurenemisega EIP tagatud laenudele, ja selgitus selle kohta, kuidas nende 
tagatiste kaudu saadud tulu kasutatakse;

 — vajadus üksikasjaliku selgituse järele haldustasude kohta, mille EIP on saanud 
ELi eelarvest.

108 
Seoses EIP ja selle tütarettevõtte EIFi avaliku sektori auditeerimiskorraga on olu-
kord järgmine:

 — EIP-l on auditikomisjon, mille kuus liiget nimetatakse ametisse liikmesriiki-
devahelise rotatsiooni korras. Liikmed nimetab ametlikult (anonüümselt) 
ametisse juhatajate nõukogu, nad peavad vastama teatud kriteeriumidele, 
sealhulgas omama eksperditeadmisi finantsauditi ja pangandusjärelevalve 
valdkonnas. Auditikomisjon delegeerib vastutuse panga raamatupidamis-
arvestuse auditeerimise eest välisettevõttele, kes annab aru otse auditiko-
misjonile. Auditikomisjon esitab arvamuse raamatupidamisarvestuse kohta 
juhatajatele, lisades sellele aruande ja soovitused;

 — EIFi jaoks on ametisse nimetatud auditinõukogu, mis annab vastust EIFi 
aktsionäridele (peamine neist on EIP). Auditinõukogu koosneb kolmest liik-
mest, kellest igaühe nimetab üks aktsionäride rühm: EIP, Euroopa Komisjon 
ja finantseerimisasutused. Auditinõukogusse nimetatakse liikmed kolmeks 
järjestikuseks majandusaastaks ja ametiaega saab pikendada, tingimusel 
et igal aastal lõpeb ühe liikme ametiaeg. Sarnaselt EIPga usaldab EIF enda 
ja oma tütarettevõtete raamatupidamisarvestuse auditeerimise välisele 
äriühingule.
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109 
EIP või EIFi hallatavate ELi kulutuste ja EIFi kapitali tehtavate ELi sissemaksete 
suhtes kohaldatakse Euroopa Kontrollikoja auditit, nagu on sätestatud Euroopa 
Investeerimisfondi, Euroopa Kontrollikoja ja Euroopa Komisjoni kolmepoolses 
kokkuleppes. Siiski ei kohaldata nende ELi kulutuste suhtes, mida EIF liidu nimel 
haldab, kolmepoolse kokkuleppe eeskirju, ja Euroopa Kontrollikoda auditeerib 
selliseid kulutusi kuni toetusesaaja tasandini samamoodi nagu kõiki teisi ELi üld-
eelarvest rahastatavaid kulutusi.

110 
EIP tegevus Euroopas ja väljaspool pakub suurt huvi paljudele sidusrühmadele. 
Kõigi osalevate poolte peamine probleem on täpse ja täieliku teabe saamine ja 
andmine erinevate finantsvahendite mõjususe hindamiseks seoses nende kavan-
datud avalike eesmärkidega.

Ebaproportsionaalne kontroll ja audit väiksemate üksuste 
ja eelarvete suhtes

111 
ELi lepingus (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 287) nõutakse, et Euroo-
pa Kontrollikoda auditeeriks ELi eelarve ja Euroopa Arengufondi rakendamist, 
samuti kõiki teisi ELi asutatud organeid, büroosid ja ameteid, kuivõrd see ei ole 
vastuolus õigusaktidega, millega kõnealused üksused on loodud.

112 
Tegelikkuses tähendab see seda, et Euroopa Kontrollikoda peab läbi viima ELi eel-
arve täitmise ja Euroopa Arengufondi vahendite rakendamise iga-aastase auditi, 
samuti iga ameti iga-aastase eriauditi (2014. aastal 40 ametit: 33 detsentraliseeri-
tud ametit, kuus rakendusametit ja üks Euratomi agentuur45) ning ühisettevõtete 
auditi (2014. aastal kuus), sõltumata nende eelarve suurusest ja sellest, kas nende 
suhtes kohaldatakse eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlust.

113 
Selle tulemusena on Euroopa Kontrollikoja audititöö proportsionaalselt suurem 
ametite ja ühisettevõtete kui ELi institutsioonide puhul. Tulevikus peavad ametid 
usaldama oma raamatupidamisarvestuse auditeerimise erasektori auditifirmade-
le, enne kui esitavad need komisjonile konsolideerimiseks. Lisaks esitab Euroopa 
Kontrollikoda iga ameti kohta eraldi aastaaruande.

45  2014. aasta ELi ametite 
täielikku loetelu vt lisast.
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114 
Praegune kord nõuab eraldi auditeid väiksematele üksustele, kuid hõlmab suure-
mad institutsioonid ühte üldauditisse. Aruandekohustuse ühtsem lähenemisviis 
nõuaks, et kõik institutsioonid ja organid avaldaksid eraldi raamatupidamisaruan-
ded ja neil oleksid eraldi auditiaruanded. Teise võimalusena oleksid kõik allasu-
tused hõlmatud ühisesse auditiaruandesse. Nende võimaluste tasakaal sõltub 
otsusest vahendite proportsionaalsema kasutamise tähtsuse üle võrreldes eraldi 
auditeerimis- ja aruandluskorra tagamisega, et kajastada asjaomaste asutuste 
halduskorra iseloomu.

5. ELi finantsjuhtimine ja kontrolli kord

115 
Liikmesriigid osalevad ELi eelarve täitmises. Siiski vastutab komisjon üldiselt 
usaldusväärse finantsaruandluse tagamise, seaduslike ja korrektsete finantsope-
ratsioonide ning säästliku, tõhusa ja mõjusa finantsjuhtimise (st usaldusväärse 
finantsjuhtimise) eest. Kõik kolm tegurit on olulised. Euroopa Kontrollikoja töö 
näitab, et komisjon ei suuda anda kõigi nende tegurite kohta positiivset kinnitust.

Raamatupidamisaruannete usaldusväärsus

116 
Nüüd koostatakse raamatupidamisaruanded kooskõlas iseseisvalt kokku lepitud 
standardite kogumiga, milles antakse täielik ülevaade liidu varade ja kohustuste 
kohta. ELi rahaliste vahendite aluseks oleva majandusliku seisu läbipaistvus on 
märgatavalt paranenud alates 2005. aastast, mil võeti kasutusele tekkepõhine 
raamatupidamisarvestus. Raamatupidamisaruannete konsolideerimine hõlmab 
nüüd mitut Euroopa organit, mis annab ELi investeeringutest täielikuma ülevaate. 
Lisaks näitavad need ka ELi rahalisi netokohustusi, eelarve kasutamist seda vaja-
vate liikmesriikide rahalise toetamise mehhanismides ning ulatust, milles pikaaja-
lised kohustused ületavad iga-aastaseid maksete assigneeringuid.

117 
Alates 2007. aasta majandusaastast on Euroopa Kontrollikoda väljastanud mär-
kusteta arvamuse, et Euroopa Liidu konsolideeritud raamatupidamisaruanded 
annavad kõikides olulistes aspektides tõepärase pildi liidu finantsolukorrast, 
tehingute finantstulemustest, rahavoogudest ja netovara muutustest vastavalt 
finantsmäärusele ja rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku sektori raamatupida-
misstandarditel põhinevatele raamatupidamiseeskirjadele, st et raamatupidamis-
aruanded on usaldusväärsed.
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Aluseks olevate tehingute seaduslikkus ja korrektsus

118 
Euroopa Kontrollikoda väljastab kinnitava avalduse aluseks olevate tehingute 
seaduslikkuse ja korrektsuse kohta, mis sisaldab arvamusi tulude kohta, ja kulude 
kohta. Nii tulude kui ka kulude haldamine koostöös liikmesriikidega kujutab en-
dast väljakutset aruandekohustusele ja auditile.

ELi tulud

119 
ELi tulud koosnevad omavahenditel põhinevast kogurahvatulust, käibemaksust 
ja traditsioonilistest omavahenditest (tollimaksud impordilt ja suhkru tootmise 
maks). Euroopa Kontrollikoda, kelle kinnitavas avalduses selgitatakse käibemaksu, 
kogurahvatulu ja traditsiooniliste omavahendite eriomadusi, on alates 1994. aas-
tast leidnud, et ELi tuludes ei ole suuri vigu46.

120 
Näiteks tulenevad kogurahvatulupõhised omavahendid liikmesriikide kogurahva-
tulu ühtse määra kohaldamisest. Andmed kogurahvatulu kohta on iga liikmesriigi 
ELi tuludesse tehtava osamakse kõige olulisem määraja ja neid hinnatakse riigi 
tasandil. Kogurahvatulu hinnangud on väga keerukad ja Euroopa Kontrollikoda 
ei saa nende täpsust tagada. Konkreetse liikmesriigi kogurahvatulu mis tahes 
alahindamise (või ülehindamise) tagajärg on teiste liikmesriikide osamakse suu-
renemine (või vähenemine). ELi osamaksete jaotamine liikmesriikide vahel sõltub 
seetõttu riiklike statistikaametite esitatud hinnangute kvaliteedist. Kuigi komisjon 
(Eurostat) annab juhiseid ja püüab kontrollida kogurahvatulu statistika kvalitee-
ti, osutab Euroopa Kontrollikoja hiljutine audititöö, et selliste kontrollide laad ja 
ulatus on piiratud47.

121 
ELi aruandekohustuse jaoks on tagajärjeks see, et ELi tasandi asutused sõltuvad 
tugevasti riiklikust kontrollist ja järelevalvest.

46  Vt näiteks Euroopa 
Kontrollikoja 
arvamust 2012. aasta 
tulude aastaaruande kohta, 
lk 11–12, punktid VIII ja X.

47  Euroopa Kontrollikoja 
eriaruanne nr 12/2012 
„Kas komisjon ja Eurostat on 
parandanud usaldusväärse 
ja usutava Euroopa statistika 
koostamise protsessi?” 
(http://eca.europa.eu).
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Eelarve täitmine koostöös liikmesriikidega

122 
ELi eelarve täitmisega seotud ELi finantsjuhtimise ja kontrolli kord tõstatab mitu 
aruandekohustuse ja auditi küsimust, peegeldades asjaolu, et vastutust enam kui 
80% ELi eelarve täitmise eest jagavad omavahel komisjon ja liikmesriigid (eelarve 
täitmine koostöös liikmesriikidega).

123 
Komisjon täidab eelarvet koostöös liikmesriikidega omal vastutusel, arvestades 
usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtteid. Teisest küljest peavad liikmesriigid 
tegema komisjoniga koostööd, et tagada assigneeringute kasutamine usaldus-
väärse finantsjuhtimise põhimõtete kohaselt (Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikkel 317).

124 
Koostöös liikmesriikidega eelarve täitmise raames on liikmesriikidel kohustus 
hallata kuluprogramme ja -kavasid, teha väljamakseid toetusesaajatele ja võtta 
kõik vajalikud meetmed (seadusandlikud, reguleerivad ja haldusmeetmed), et 
kaitsta ELi finantshuve. Paljudel juhtudel kasutatakse ELi vahendeid ka selliste 
projektide kaasrahastamiseks, mida rahastavad liikmesriikide riiklikud või piir-
kondlikud asutused. Liikmesriigid rahastavad oma vastutusalasse jäävate asja-
omaste ELi programmide ja kavade halduskulusid. Kui riiklik või piirkondlik asutus 
ei täida oma ülesannet nõuetekohaselt, võib komisjon määrata kõnealusele riigile 
finantskorrektsioone ja makstud rahalised vahendid tagasi nõuda.

125 
Selline kord tekitab aruandekohustuse kattuvaid osi, mis ulatuvad nii ELi kui ka 
riigi tasandi poliitiliste asutusteni. Liikmesriikides eelarve täitmist juhtivad asutu-
sed vastutavad nii komisjoni kui ka oma riigi ametiasutuste ees.

126 
2004. aastal tegi Euroopa Kontrollikoda ettepaneku võtta kasutusele ühtne 
sisekontrolli süsteem48. Ettepanekus määrati kindlaks sellise süsteemi olulised 
tunnused, et võimaldada komisjonil tulemuslikumalt täita oma aluslepingust 
tulenevaid kohustusi.

48  Euroopa Kontrollikoja arvamus 
nr 2/2004.
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127 
Komisjon võttis 2006. aastal vastu tegevuskava sellise ühtse sisekontrolli raa-
mistiku rakendamiseks. Asjaomased meetmed on lisatud finantsmäärusesse, 
sealhulgas auditiarvamuste iga-aastased kokkuvõtted, liikmesriikide vabataht-
likud riiklikud avaldused ning riiklike kontrolliasutuste vabatahtlikud aruanded 
ja sertifikaadid ELi vahendite haldamise kohta. Selle tulemusena on kehtestatud 
ühtse sisemise kontrollisüsteemi olulised elemendid, kuid teha oleks võimalik 
veelgi enamat (vt punkt 137).

128 
Finantsmääruse kohaselt peavad liikmesriikide ametiasutused koostama ELi 
vahendite kasutamise kohta iga-aastased raamatupidamisaruanded ja eelarve 
täitmist käsitlevad avaldused, samuti auditiaruannete ja läbi viidud kontrollide 
kokkuvõtte. Samuti võivad liikmesriigid otsustada väljastada avaldusi poliitili-
sel tasandil. Siiani on nii toiminud neli liikmesriiki (Taani, Madalmaad, Rootsi ja 
Ühendkuningriik).

129 
Valdkondades, kus eelarve täitmine toimub koostöös liikmesriikidega, on komis-
jonil õigus teha kontrollisüsteemide toimimise ja deklareeritud kulude järelkont-
rolle. Seejärel võib komisjon määrata parandusmeetmeid järgmiselt:

 — makstud toetuse sissenõudmine toetusesaajatelt: sissenõudmise viivad läbi 
liikmesriikide ametiasutused (koostöös liikmesriikidega eelarve täitmisega 
hõlmatud kulude korral) ja komisjon (eeskätt otsese eelarve täitmisega vald-
kondades). Toetusesaaja peab maksma tagasi kas kõik saadud vahendid või 
osa nendest;

 — finantskorrektsioonide kohaldamine liikmesriikide ametiasutuste suhtes: ko-
misjon võib algatada finantskorrektsioonid, kui liikmesriigid ei suuda tuvasta-
da ega parandada ebakorrektseid kulutusi. Korrektsioonid võidakse arvutada 
iga üksikjuhtumi puhul eraldi, katsetulemuste ekstrapoleerimise teel või 
kohaldades ühtse määraga korrektsiooni (kui ülejäänud kahte meetodit ei saa 
kasutada).

130 
Oma aastaaruandes 2012 tegi Euroopa Kontrollikoda tähelepanekuid sissenõud-
miste ja finantskorrektsioonide kohta49, komisjoni iga-aastase kokkuvõtliku 
aruande kohta ning selles esitatud vigade ja nendega seotud sissenõudmiste ja 
finantskorrektsioonide hindamise kohta50. Euroopa Kontrollikoda selgitas ka sel-
liste korrektsioonide mõju kontrollikoja arvamustele raamatupidamisaruannete 
usaldusväärsuse ja tehingute korrektsuse kohta51.

49  Euroopa 
Kontrollikoja aastaaruanne 
2012, punktid 1.19–1.35.

50  Euroopa 
Kontrollikoja aastaaruanne 
2012, punktid 1.41–1.45.

51  Euroopa 
Kontrollikoja aastaaruanne 
2012, lk 52, lisa 1.1, osa 3, 
punkt 22.
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131 
Praeguse süsteemi kohaselt võib korrektsioonide määramine võtta kuni 10 aastat 
alates ajast, mil vead ilmsiks tulid. Nende peamine eesmärk on kaitsta ELi eelar-
vet, mitte innustada liikmesriike ja toetusesaajaid eeskirju täitma. Selle tulemus 
on see, et rahastamiskõlbmatud kulud, mida ei ole lõplikelt toetusesaajatelt sisse 
nõutud, tuleb ikkagi kanda riigi maksumaksjatel. Lisaks ei saavutata ebakorrekt-
se kulu aruandekohustuse täitmist paljude aastate jooksul pärast ebakorrektse 
kulutuse tegemist52.

132 
Ajavahemikuks 2014–2020 struktuurifondide jaoks akrediteerimismenetluse kasu-
tuselevõtt ühissätete määruses53 tugevdab liikmesriikide kohustusi seoses riiklike 
haldus- ja kontrolliasutuste haldussuutlikkusega. Euroopa Kontrollikoda on siiski 
arvamusel, et komisjonil kui eelarve täitmise eest lõpliku vastutuse kandjal peaks 
olema protsessis järelevalveroll, et vähendada hilise tuvastamise riski54.

Usaldusväärne finantsjuhtimine

133 
Usaldusväärse finantsjuhtimise osas tuleb tõdeda, et ELi eelarve kaudu saavuta-
tud tulemuste aruandekohustuse mõjusust tuleb märgatavalt parandada. Asja-
omaseid probleeme käsitletakse eraldi järgmises, 6. jaotises.

ELi eelarve õigusraamistik

134 
Alates 1. jaanuarist 2013 on jõus uus finantsmäärus55 ja selle rakenduseeskirjad56. 
Kuigi aruandekohustuse varasema korra peamised jooned jäävad kehtima, on 
kasutusele võetud olulised uued elemendid, mis väärivad käsitlemist.

135 
Uue määruse kohaselt annab Euroopa Komisjon nagu varemgi ELi eelarve täitmi-
se kohta aru Euroopa Parlamendile ja nõukogule – eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise menetluse kaudu.

52  Euroopa Kontrollikoja 
eriaruanne nr 7/2010 
„Raamatupidamisarvestuse 
kontrollimise ja heakskiitmise 
menetluse audit”, lk 5, 
kommenteeritud kokkuvõte, 
V punkt.

53  Määrus (EL) nr 1303/2013.

54  Euroopa Kontrollikoja arvamus 
nr 7/2011, punkt 25.

55  Määrus (EL, Euratom) 
nr 966/2012.

56  Komisjoni delegeeritud 
määrus (EL) nr 1268/2012.
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136 
Lisaks on finantskontrolli üldine ülesehitus jäänud üldjoontes samaks. See põhi-
neb sisekontrolli raamistikul, mis on töötatud välja eeskätt selleks, et võimaldada 
Euroopa Komisjonil võtta üldine poliitiline vastutus ELi eelarve täitmise eest 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse kohaselt.

137 
Uue määrusega on aga tugevdatud korda, mille kohaselt peavad liikmesriigid 
esitama komisjonile auditeeritud vahendite haldaja kinnitavad avaldused ja aas-
takokkuvõtted, kuid kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega ei hõlma see riigi 
ametiasutuste järelevalvet liikmesriikides. Lisaks jäävad riiklikud kinnitavad aval-
dused vabatahtlikuks.

138 
Ühissätete määrusega ette nähtud mitu olulist uut elementi tuleb alles täielikult 
välja töötada, näiteks riiklikud partnerluslepingud, uued tulemusraamistikud ja 
tulemusreservid57. Need ja teised uued elemendid tuleb integreerida sisekontrolli 
korda. Lisaks peab komisjon tegema veel ettepanekud meetmete kohta, et ta-
gada riigi ametiasutuste esitatavate uute kinnitavate avalduste kvaliteet, samuti 
programmide rakendamist käsitleva teabe kvaliteet.

139 
Koos 2006. aastal algatatud reformidega on saavutatud edu liikumisel ühtse kont-
rollisüsteemi suunas, mis tagab suurema riikliku ja ELi tasandi aruandekohustuse 
ELi vahendite suhtes. Siiski ei ole terviklikku süsteemi veel kehtestatud. Euroo-
pa Kontrollikoja iga-aastased auditid näitavad, et komisjonile esitatud nõuded 
sisaldavad palju vigu, mille riikide ametiasutused oleksid võinud enne parandada. 
Paljudel juhtudel leiab Euroopa Kontrollikoda, et ka kontrolliasutuste sertifitsee-
ritud nõuded sisaldavad vigu. Seda olukorda arvestades jätkab Euroopa Kontrol-
likoda auditeerimist kuni ELi vahendite lõpliku saaja tasandini välja. Kui süsteeme 
täiustatakse, peaks olema võimalusi rohkem – Euroopa Kontrollikoda saab oma 
finantsauditis tugineda rohkem teiste audiitorite tööle.

57  Tulemusraamistikud 
koosnevad Euroopa 
Struktuurifondi programmide 
valitud finants-, väljund- 
ja tulemusnäitajatest, 
samuti iga prioriteetse 
valdkonna peamistest 
rakendusetappidest. Nende 
eesmärk on tagada, et 
programmide tulemused on 
liikmesriikide haldusasutuste 
kontrolli all. Tulemusreserv 
moodustab 6% eraldatud 
struktuurifondidest, 
tingimusel et programmi 
prioriteedid viiakse 
edukalt ellu. Vt määrus (EL) 
nr 1303/2013 (artiklid 20 ja 21).
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6. ELi poliitika mõju ja tulemused

140 
ELi poliitikat viiakse ellu osaliselt eelarvevahendite ning osaliselt õiguslike ja 
reguleerivate vahendite abil (vt joonis 5):

 — Eelarvevahendid: ELi poliitika toetub rakendamiseks ELi eelarvele. Mitut 
poliitikasuunda rahastatakse suures osas riiklikest eelarvetest ja vähe-
mal määral muudest rahastamisallikatest (näiteks erasektori rahastamise 
finantsvõimendus).

 — Õiguslikud ja reguleerivad vahendid: EL võtab igal aastal vastu mitmeid-
õigusakte ja eeskirju. Suurem osa neist õigusaktidest hõlmab eeskirjade või 
standardite kehtestamist sellistes valdkondades nagu ühtne turg, keskkonna-
kaitse, sotsiaalpoliitika ja konkurents.

ELi poliitika rakendamise vahendid

Jo
on

is
 5

ELi poliitika
ja programmid

ELi eelarve

Õiguslikud ja reguleerivad vahendid

Liikmesriikide eelarved

Muud rahastamisallikad

141 
ELi tasandi aruandekohustus on tugev seal, kus peamine vahend on ELi eelarve, 
ja väheneb juhul, kui tuginetakse muudele rahastamisallikatele või teist laadi 
vahendile. Järgmises jaotises kirjeldatakse ELi eelarvest rahastatavate meetmete 
mõju ja tulemuste mõõtmise ning reguleerivate vahendite mõju mõõtmisega 
seotud peamisi probleeme.

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.
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ELi eelarve mõju ja tulemuste mõõtmisega seotud 
probleemid

142 
Euroopa Kontrollikoda on nõudnud ajavahemikul 2014–2020 tugevamat kes-
kendumist eelarvetegevuse tulemustele. Euroopa Kontrollikoda palus komis-
jonil uuesti läbi mõelda oma aruandlus- ja aruandekohustuse süsteemid, et 
keskenduda mitte ainult vastavusele, vaid ka väljundite (tulemuste ja mõju) 
saavutamisele58.

143 
Ka liikmesriigid peaksid parandama tulemuslikkuse aruandlust. Usaldusväärse 
finantsteabega peab kaasnema usaldusväärne mittefinantsteave; ELi keskendu-
misega vastavusele peaks kaasnema keskendumine tulemustele.

144 
Sellega seotud peamised eesmärgid on järgmised:

a) järjepidevad tulemusnäitajad ja usaldusväärne teave:

b) süsteemid, mis annavad tulemuste kohta täpset teavet, ja

c) komisjoni hindamisaruande parandamine seoses saavutatud tulemustega.

Nõrgad tulemusnäitajad ja teabe kehv kvaliteet

145 
Euroopa Kontrollikoda on tuvastanud ebapiisava järelevalve- ja hindamiskorra 
juhtumeid ning vajaduse parandada juhtimissüsteemide esitatud tulemusand-
mete asjakohasust, usaldusväärsust ja õigeaegsust (vt 4. selgitus). Mis veelgi 
olulisem, Euroopa Kontrollikoda on sageli leidnud, et ELi vahenditest rahastatud 
programmidel puuduvad selged ja mõõdetavad eesmärgid. Kui õigusaktide või 
suunisdokumentidega sätestatakse ebaselged või mõõdetamatud eesmärgid või 
kui eesmärgid on varjatud või kaudsed, on audiitoritel ja teistel väga raske otsus-
tada, kas ELi kulutused on olnud säästlikud, tõhusad ja mõjusad – sellisel juhul ei 
saa avaliku sektori esindajad nõuda komisjonilt ja liikmesriikidelt aru nende nimel 
tehtud kulutuste kohta.

58  Euroopa Kontrollikoja 
2012. aasta aruanne, 10. 
peatükk, punktid 10.25 
ja 10.26. Vt ka Euroopa 
Kontrollikoja arvamus 
nr 4/2012, arvamus nr 7/2011, 
arvamus nr 1/2012, Euroopa 
Kontrollikoja 2010. aasta 
aruanne, punkt 8.54, ja 
Euroopa Kontrollikoja 
vastus komisjoni teisele 
artikli 318 alusel koostatud 
hindamisaruandele.
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 4 Näited puuduste kohta tulemusandmetes

Nõrgad tulemusnäitajad

 ο Komisjoni järelevalverolli selle üle, kas veinituru reform vastab selle eesmärkidele, piiras tulemuslikkuse 
põhinäitajate puudumine (Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 7/2012, punktid 50 ja 57).

 ο Euroopa Kontrollikoda järeldas, et ERFist kaasrahastatud finantskorraldusvahendite puhul ei olnud stan-
dardsed ühtekuuluvuspoliitika järelevalve vahendid piisavad ega olnud kohandatud teabe andmiseks 
finantsvahendite usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 2/2012, punk-
tid 82 ja 121).

Tulemuslikkust käsitlevate andmete asjakohasus, usaldusväärsus ja õigeaegsus

 ο Euroopa Kontrollikoda leidis, et põllumajandusettevõtete ajakohastamise toetuse puhul ei andnud ühine 
järelevalve- ja hindamisraamistik asjakohaseid andmeid kulutatud vahendite abil saavutatud tulemuste 
jälgimiseks (Euroopa Kontrollikoja eriaruanne nr 8/2012, punkt 70).

 ο Arenguabiprogrammide teabesüsteemi (CRIS) auditis tuvastas Euroopa Kontrollikoda teavet, mis oli puu-
dulik, ebaõige või vananenud ning mis kahjustas süsteemi usaldusväärsust haldusvahendina (Euroopa 
Kontrollikoja eriaruanne nr 5/2012, punkt 79).

Saavutatud tulemusi käsitlev komisjoni hindamisaruanne

146 
Alates Lissaboni lepingu jõustumisest peab komisjon koostama hindamisaruan-
de eelarve kulutamise programmide tulemuste kohta. Aruanne on osa eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise menetlusest59. Kahest esimesest hindamisaruan-
dest aga ei nähtu, et tulemuslikkuse hindamise alused oleksid paigas. 2012. aasta 
juunis väljastas Euroopa Kontrollikoda oma arvamuse komisjoni esimese hinda-
misaruande kohta ja järeldas, et see oli ebamäärane, sisult piiratud ja andis vähe 
lisaväärtust60.

147 
Euroopa Kontrollikoda on varasemates eriarvamustes eri poliitikasuundade ja 
vahendite tulemuslikkuse kohta dokumenteerinud põhjused, miks komisjon ei 
suutnud esitada saavutatud tulemuste kohta üldaruannet. See raskendab tule-
muslikkuse terviklikku hindamist.

59  ELi toimimise lepingu 
artikkel 318.

60  Euroopa Kontrollikoja 
arvamus nr 4/2012 liidu 
rahandust käsitleva komisjoni 
hindamisaruande kohta, 
mis on koostatud tulemuste 
põhjal ja esitatud vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklile 318 (ELT C 179, 
20.6.2012, lk 1).
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Reguleerivate vahendite mõju mõõtmisega seotud 
probleemid

148 
Mõju eelhindamine viiakse läbi selleks, et teha kindlaks ettepanekute võimalik 
sotsiaalne, majanduslik ja keskkonnamõju, samuti nendega kaasnev halduskoor-
mus riikide ametiasutustele, ettevõtjatele ja kodanikele. Komisjoni eelnevad mõju 
hindamised on ELi seadusandjate, eeskätt Euroopa Parlamendi erikomisjonide 
ja nõukogu jaoks peamine teabeallikas. Siiski ei kaasne nendega süstemaatiliselt 
mõju järelhindamised. Euroopa Kontrollikoda on tuvastanud puudusi seoses 
mõjuhindamistega61:

 — Eelhindamiste puhul:

 ο probleemiks on kõigi majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnamõjude 
hindamine;

 ο alternatiivsete võimaluste otsene võrdlus on sageli keeruline;

 ο mõjuhindamisteks vajaliku teabe kättesaadavus on endiselt probleem;

 ο rakendamisega seotud aspekte ei analüüsita alati piisavalt.

 — Järelhindamiste puhul:

 ο hindamisi ei viida kõigis õigusvaldkondades läbi süstemaatiliselt;

 ο jõustamiskulusid ja halduskoormust ei kvantifitseerita piisavalt.

149 
Aluslepingu täitmise järelevalvajana on komisjonil kohustus jälgida vastavust ELi 
õigusele, pöördudes kõrvalekallete puhul Euroopa Kohtusse. Komisjon vastutab 
ka ELi tegevuse, sealhulgas peamiselt reguleerivad meetmeid hõlmava tegevuse 
järelhindamise eest. Siiski on majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnamõju järelhin-
damiste läbiviimine keerukas. Näiteks võib olla raske tõestada ELi eeskirjade ja 
mõju vastastikust põhjuslikku seost; puududa võivad andmed kulude ja haldus-
koormuse kohta või nende kogumine võib olla kulukas ning kooskõlastamine riigi 
ametiasutustega ei pruugi olla lihtne62.

61  Euroopa Kontrollikoja 
eriaruanne nr 3/2010 
„Kas mõjuhindamine ELi 
institutsioonides toetab 
otsuste tegemist?”, 
punktid 57–81.

62  Euroopa Kontrollikoja arvamus 
nr 1/2010 „Euroopa Liidu 
eelarve finantsjuhtimise 
edendamine: riskid ja 
väljakutsed”, punktid 14–16.
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150 
Finantskriis ja selle lahendamiseks võetud meetmed kujutavad endast olulisi uusi 
probleeme riikliku ja Euroopa tasandi auditile ja aruandekohustusele. Tekki-
nud on lüngad ning Euroopa Liidul ja selle liikmesriikidel tuleb veel lahendada 
olulised aruandekohustusega seotud küsimused. Alljärgnevates jaotistes antakse 
ülevaade vastusest finants- ja majanduskriisile ning mõjust avaliku sektori aruan-
dekohustusele ja auditile.

ELi vastumeetmete sündmusahel

151 
Kriis, mis puhkes 2007. aastal pangandussektoris, levis seejärel teistesse valdkon-
dadesse, tuues kaasa negatiivseid tagajärgi riigi võlakohustuse jätkusuutlikkuse, 
euro stabiilsuse, majanduskasvu ja üldsuse usalduse jaoks. Kriisi lahendami-
ne nõudis kiireloomulisi ja erakorralisi meetmeid ELi ja liikmesriikide tasandil. 
Reforme on olnud vaja ka Euroopa rahanduse, majanduse ja poliitilise juhtimise 
raamistike pikaajaliseks reformimiseks (vt joonis 6).

ELi vastus finantskriisile
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Allikas: Euroopa Kontrollikoda.
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Finantssektori reguleerimine ja järelevalve

152 
Esimeses etapis (2007–2009) oli ülemaailme kriis finantssektoris. Liigsete riskide 
võtmine koos negatiivsete arengutega finantsturgudel põhjustasid märkimis-
väärset investeeringukahju, mis surus pankade reguleeriva kapitali alla nõutava 
taseme. Lisaks kuivas pankadevaheline turg kokku ja omavahelise seotuse tõttu 
panid teatud suurte finantseerimisasutuste tõsised raskused paljud teised insti-
tutsioonid tugeva surve alla (süsteemne risk).

153 
Pangandussüsteemi kokkukukkumise vältimiseks kasutasid liikmesriigid oma 
pankade rekapitaliseerimiseks riiklikke vahendeid, samas kui keskpangad tagasid 
pangandussüsteemi likviidsuse. Komisjon kiitis heaks enam kui 5 triljoni euro 
suuruse riigiabi finantssektorile ja esitas suunised oma kriteeriumide kohta pan-
kadele antava abi heakskiitmiseks63. Toetus maksumaksjatelt, mis ajavahemikul 
2007–2011 pankadele tegelikult anti, ulatus 1,6 triljoni euroni (12,8% ELi SKPst)64.

154 
Samuti võttis EL vastu terve hulga finantsettevõtjate ja turgude tegevust hõl-
mavaid eeskirju, mis tulenesid enamasti rahvusvahelistest läbirääkimistest G20s, 
finantsstabiilsuse nõukogus (FSB) ja Baseli pangandusjärelevalve komitees 
(finantsmääruse reform). Lisaks lõi EL Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi (EFSF), 
mis jõustus 1. jaanuaril 2011 (vt 5. selgitus).

63  COM(2012) 778 final, 
21. detsember 2012, 
SEK(2012) 443 final, 
21. detsember 2012, lk 29.

64  Suurim osa, mis küündis umbes 
1085 miljardi euroni (8,6% 
SKPst), läks tagatisteks, millele 
järgnesid rekapitaliseerimine 
(umbes 322 miljardit eurot 
ehk 2,6% SKPst), 
probleemsed varad (umbes 
119,9 miljardit eurot või 0,9% 
SKPst) ja likviidsusmeetmed 
(89 miljardit eurot 
ehk 0,7% SKPst).

5.
 s

el
gi

tu
s Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem (EFSF)

EFSF koosneb kahest osast:

 ο makrotasandi usaldatavusjärelevalve eest vastutab Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRN), mis 
koosneb muu hulgas keskpankade ja riiklike järelevalveasutuste esindajatest;

 ο mikrotasandi usaldatavusjärelevalve eest vastutavad riiklikud järelevalveasutused riigi tasandil ja Euroopa 
järelevalveasutused ELi tasandil: Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) ning Euroopa Kindlustus- ja Tööand-
japensionide Järelevalve (EIOPA).
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155 
Kooskõlas 2012. aasta juuni euroala tippkohtumise järeldustega ja eesmärgiga 
veelgi tugevdada pangandusjärelevalvet kiitis nõukogu 2013. aasta oktoobris 
heaks komisjoni ettepaneku ühtse järelevalvemehhanismi kohta65. Ühtses järe-
levalvemehhanismis on Euroopa Keskpangal õigus teostada otsest järelevalvet 
n-ö olulisemate pankade üle asjaomastes liikmesriikides ja tal on ka õigus jälgida, 
kuidas asjaomased riiklikud järelevalveasutused teisi panku kontrollivad. Olulisus 
määratakse kindlaks antud kontekstis suuruse või teatud teiste kriteeriumide 
alusel.

156 
Järgmise sammuna pangandusliidu suunas ja selleks, et vältida tulevikus uusi 
pankade päästeoperatsioone, tegi komisjon 10. juulil 2013 ettepaneku luua ühtne 
kriisilahendusmehhanism (SRM), mis peaks peagi vastu võetama66. Ettepaneku 
kohaselt kannavad ühtse kriisilahendusmehhanismi raames kõik kriisilahenda-
misega seotud kulud kõigepealt panga aktsionärid ja võlausaldajad (kohustuste 
ja nõudeõiguste teisendamine) ning vajaduse korral luuakse viimase abinõuna 
ühtne kriisilahendusfond, mida rahastatakse pangandussektori osamaksetest.

157 
Kriis tõi esile ülemaailmse finantssüsteemi juhtimise ja järelevalve üldised 
möödalaskmised: pankade riskivõtmise võimaluste struktuur, finantsvarade ja 
-kohustuste hindamise ja avalikustamise raamatupidamiseeskirjad ning nende 
ettevõtlusanalüütikute, reitinguagentuuride, auditiasutusi reguleerivate asutuste 
ja järelevalvajate roll, kes olid majandussektorile liiga lähedal ega olnud piisavalt 
keskendunud turu stabiilsuse ning tarbijate huvide tagamisele.

158 
Reaktsioon, mis hõlmas paljude pankade päästmist liikmesriikide poolt ja mõnel 
juhul erapankade riigistamist, uute pangandus- ja finantsturu eeskirjade kehtes-
tamist ning ELi tasandil reforme ja uute järelevalvemehhanismide kasutuselevõt-
tu, tõstatas juhtimise, läbipaistvuse ja aruandekohustusega seotud küsimusi.

159 
Üks probleem, millele kriisi ajal lahendust otsiti, oli see, kuidas tagada demo-
kraatlik legitiimsus eeskirjade väljatöötamise ja vastuvõtmise ning uute vahendi-
te toimimise viisis. Varastes etappides on vähem tähelepanu pööratud vajalikule 
aruandekohustusele seoses tulemustega, mida neilt vahenditelt oodatakse.

65  Nõukogu määrus (EL) 
nr 1024/2013.

 Vt ka Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrus 
(EL) nr 1022/2013, 
22. oktoober 2013, millega 
muudetakse määrust 
(EL) nr 1093/2010, millega 
asutatakse Euroopa 
Järelevalveasutus (Euroopa 
Pangandusjärelevalve), 
seoses Euroopa Keskpangale 
eriülesannete andmisega 
vastavalt nõukogu määrusele 
(EL) nr 1024/2013 (ELT L 287, 
29.10.2013, lk 5).

66  Praegu parlamendi otsuse 
staadiumis, esimene 
lugemine / üks lugemine; 
ref: T7-0341/2014, 
seisuga 15.4.2014.
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Koordineeritud meetmed

160 
Aruandekohustus uues finantsregulatsiooni ja järelevalve struktuuris, mis loodi 
vastusena kriisile, toetub raamistikule, mis ei ole piisavalt lahti seletatud. Näiteks 
on mõni süsteem ELi tasandil mõnikord ainult osaliselt Euroopa Kontrollikoja 
mandaadiga hõlmatud:

 — Euroopa Kontrollikoda auditeerib kolme järelevalveasutust;

 — ühtne järelevalvemehhanism on hõlmatud eri sätetega – neid kirjeldati 
eespool –, mis kohustavad Euroopa Keskpanka andma vastust nõukogule ja 
Euroopa Parlamendile ning mille suhtes kohaldatakse Euroopa Kontrollikoja 
usaldusväärse finantsjuhtimise auditit67; Euroopa Kontrollikoda ei tegele aga 
ühtse järelevalvemehhanismi raamesse jäävate riiklike järelevalveasutuste-
ga; puuduvad sätted järelevalvesüsteemile kui tervikule audiitoritepoolse 
hinnangu andmiseks. On võimalik, et tihedam koostöö kõrgeimate kontrol-
liasutustega vastavates liikmesriikides võimaldab mõningaid põhjalikumaid 
hindamisi, kuid sellist korda ei ole praegu kehtestatud.

67  Euroopa Liidu toimimise 
lepingule lisatud Euroopa 
Keskpankade Süsteemi ja 
Euroopa Keskpanga põhikirja 
käsitleva protokolli nr 4 
artikli 27 lõige 2.
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Finantstoetuse mehhanismid liikmesriikidele

161 
Kriisi teine etapp, mis algas 2010. aastal, oli seotud riigi võlakohustusega. 
2013. aasta jaanuariks oli rohkem kui 20 liikmesriigi suhtes kohaldatud nõukogu 
otsust ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse alusel. Seos pankade ja riigi 
võlakohustuse vahel mõjutas liikmesriikide eelarvenäitajaid: ühelt poolt päästsid 
valitsused mitu finantsraskustes olevat panka, samas kui teiselt poolt ähvardas 
pankade suur seotus riigivõlaga tekitada ohtliku allakäiguspiraali, mis nõudis 
viivitamatut sekkumist ELi tasandil. 2013. aasta keskpaigaks olid kehtestatud 
makromajandusliku stabiilsuse mehhanismid, mis andsid kumulatiivsed 890 mil-
jardit eurot, millest 313,6 miljardit eurot oli selleks ajaks juba kasutatud68.

162 
Pangandus- ja riigivõla kriis mõjutas majandustulemusi. Kasinusmeetmed, 
eelarve kohandamised, võla teenindamise suurenevad kulud ja raskustes oleva 
pangandussektori mõju suurendasid jahutavat mõju ELi majandusele:

 — valitsussektori eelarvepuudujääk nii euroalal kui ka EU-27s oli aastatel 
2009–2010 üle 6% SKPst (rohkem kui kahekordne Maastrichti lepingus kokku 
lepitud ülempiir);

 — euroalal suurenes valitsemissektori võlg 2007.–2013. aastal 66,4%-lt 92,7%-le 
SKPst69;

 — SKP kasv nii euroalal kui ka ELis langes alla selle pikaajalist potentsiaali 
ja muutus negatiivseks 2009. aastal (–4,4% euroala puhul) ja 2013. aastal 
(–0,4% euroala puhul). Tegelikkuses oli SKP euroalal 2013. aastal väiksem 
kui enne kriisi algust 2007. aastal.

163 
EL reageeris riigivõlakriisile, andes raskustes olevatele liikmesriikidele mitme 
mehhanismi kaudu rahalist toetust (vt tabel 4).

164 
ELi raamistikus tehtavad algatused hõlmavad järgmist:

 — Euroopa finantsstabiilsusmehhanism (EFSM), mis oli ette nähtud finants-
abi andmiseks liikmesriikidele ELi eelarve tagatiste alusel (nõukogu otsustas 
sellest rahastamisvahendist 2013. aasta lõpuks loobuda), ja

 — maksebilanss, mille osas lepiti kokku juba enne kriisi ja mis pakub ka ELi 
eelarvega tagatud laene ja krediidiliine.

68  Ajakohastatud kuni 
30. juunini 2013. Lähtudes 
maksebilansi tasakaalustamise 
mehhanismi kombineeritud 
laenusuutlikkusest, seati 
Kreeka laenurahastu, 
EFSM ning EFSFi ja ESMi 
kombineeritud ülemmäär 
700 miljardile eurole 
(vt tabel 4).

69  Eurostat, veebipõhised 
andmed, valitsuste 
finantsstatistika, üldine 
valitsemissektori 
eelarvepuudujääk (% SKPst) 
ja valitsemissektori koguvõlg 
(% SKPst); vt ka Eurostati 
22. jaanuari 2014. aasta 
pressiteadet.
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EL ja valitsustevahelised finantstoetuse mehhanismid

Ta
be

l 4

Finantstoetuse 
vahendid

Keskmise tähtajaga 
rahalise abi süsteem 

liikmesriikide makse-
bilansi toetamiseks

Euroala valitsuste-
vahelised laenud 

Kreekale

Euroopa finants-
stabiilsusmehha-

nism (EFSM)

Euroopa finantsstabiil-
susvahend (EFSF)

Euroopa stabiilsusmeh-
hanism (ESM)

Õiguslik/institut-
siooniline vorm

ELi mehhanism Valitsustevaheline leping ELi mehhanism
Euroala riikide omanduses 
olev eraettevõte

Valitsustevaheline 
organisatsioon

Kapitali struktuur 
Tagatud ELi eelarvega 
(st kõik ELi liikmesriigid)

Puuduvad, bilateraalsed 
laenud, mille ühendab 
Euroopa Komisjon

Tagatud ELi eelarvega 
(st kõik ELi liikmesriigid)

Tagatised ja ületagatised 
euroala riikidelt

80 miljardit eurot sissemaks-
tud kapitali ja 620 miljar-
dit eurot sissenõutavat 
kapitali 

Laenuandmisvõime 50 miljardit eurot 80 miljardit eurot 60 miljardit eurot 440 miljardit eurot 500 miljardit eurot
Laenatud summad 
ja laenu saanud 
liikmesriigid

13,4 miljardit eurot 
(Läti, Ungari ja Rumeenia)

52,9 miljardit eurot 
(Kreeka)

43,8 miljardit eurot 
(Iirimaa ja Portugal)

166,1 miljardit eurot (Kree-
ka, Iirimaa ja Portugal)

44,3 miljardit eurot 
(Hispaania ja Küpros)

Rahastamis-
vahendid

Laenud, krediidiliinid Laenud Laenud, krediidiliinid
Laenud, võlakirjade ostmine 
esmastel ja järelturgudel 

Laenud, võlakirjade ostmine 
esmastel ja järelturgudel

Kestus Alaline mehhanism 

Laenud, mis tuleb tagasi 
maksta seitse ja pool 
aastat pärast väljamaks-
mise päeva 22 võrdse 
kvartaalse maksena

Kuni 2013. aasta juuni 
lõpuni. Jääb toimima 
ka pärast seda, kui kõik 
maksta olevad summad 
on tasutud

Kuni 2013. aasta juuni lõpuni. 
Jääb toimima ka pärast 
seda, kui kõik maksta olevad 
summad on tasutud

Alaline mehhanism alates 
2012. aasta oktoobrist

Peamised otsuseid 
langetavad 
organid

Nõukogu otsus, mis võe-
takse vastu kvalifitseeritud 
häälteenamusega Euroopa 
Komisjoni ettepaneku kohta

Eurorühm

Nõukogu otsus (võetak-
se vastu kvalifitseeritud 
häälteenamusega (ko-
misjoni ettepanekul))

Eurorühma/EFSFi direktorite 
nõukogu

Eurorühma/ESMi direktorite 
nõukogu

Õiguslik alus 
Rahastamine

ELi toimimise lepingu 
artikkel 143

Valitsustevaheline otsus 
ja ELi toimimise lepingu 
artikkel 136

ELi toimimise lepingu 
artikkel 122 (liikmesriik, 
millel on raskusi, „mida 
põhjustavad temast 
olenematud erandlikud 
juhtumid”)

Valitsustevaheline otsus
Valitsustevaheline otsus, mis 
on seotud ELi toimimise lepin-
gu muudetud artikliga 136

Aruandekohustus 
Kohaldatakse ELi eelarve 
täitmisele heakskiidu 
andmise menetlust

Rahastamisvahend 
ei kuulu ELi eelarve 
täitmisele heakskiidu 
andmise menetluse 
kohaldamisalasse

Komisjoni tegevus nende 
mehhanismide toeta-
miseks, mille suhtes 
kohaldatakse ELi eelarve 
täitmisele heakskiidu 
andmise menetlust

Kohaldatakse ELi eelar-
ve täitmisele heakskiidu 
andmise menetlust

Rahastamisvahend ei kuulu 
ELi eelarve täitmisele heaks-
kiidu andmise menetluse 
kohaldamisalasse

Aktsionäride üldkoos-
olek annab heakskiidu 
raamatupidamisaruannetele

Komisjoni tegevus nende 
mehhanismide toetamiseks, 
mille suhtes kohaldatakse ELi 
eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise menetlust

Rahastamisvahend ei kuulu 
ELi eelarve täitmisele heaks-
kiidu andmise menetluse 
kohaldamisalasse

Juhatajate nõukogu on 
eelarve täitmisele heakskiitu 
andev organ

Komisjoni tegevus nende 
mehhanismide toetamiseks, 
mille suhtes kohaldatakse ELi 
eelarve täitmisele heakskiidu 
andmise menetlust

Avaliku sektori 
audit 

Euroopa Kontrollikoja audit 
määruse (EÜ) nr 332/2002 
artikli 9a kohaselt

Sätted puuduvad

Euroopa Kontrollikoja 
audit määruse (EÜ) 
nr 407/2010 artikli 8 
kohaselt

Nimetatud on eraaudiitor

ESMi auditeerib viieliikmeline 
audiitorite nõukogu, seal-
hulgas üks audiitor Euroopa 
Kontrollikojast, kes tegut-
sevad isiklikul vastutusel. 
Ette on nähtud eraaudiitori 
kasutamine

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.
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165 
Siiski tegid ELi liikmesriigid olulisi algatusi väljaspool ELi raamistikku. Algatused 
olid järgmised:

 — majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise leping;

 — Kreeka laenurahastu – euroala riikide vahend, mida rahastati kahepoolsete 
laenudega ja Euroopa Finantsstabiilsuse Fondist (EFSF) ning mida Euroopa 
Komisjon toetas. Riikide sissemakseid Kreeka laenurahastusse võivad auditee-
rida riiklikud kõrgeimad kontrolliasutused; Kreeka riigikontroll võiks auditee-
rida kulutuste seaduslikkust Kreekas, kuid mitte nende mõjusust, kuna ta ei 
tee tulemusauditeid; Euroopa Kontrollikoda võib auditeerida ainult Euroopa 
Komisjoni antud tehnilist abi;

 — Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi (EFSF), mida rahastatakse avaliku sektori 
rahast, asutasid euroala liikmesriigid eravahendina, sätestamata selle suhtes 
ELi institutsioonide poolset auditit või aruandekohustust;

 — Euroopa stabiilsusmehhanism (ESM) loodi euroala raskustes olevate liikmes-
riikide abistamiseks. Mõni ELi institutsioon hakkab seda valitsustevahelist 
lepingut rakendama: vaidluse lahendamine on delegeeritud Euroopa Kohtule, 
samas kui programmijärgset järelevalvet teevad Euroopa Komisjon ja nõu-
kogu. Ei Euroopa Parlamendile ega Euroopa Kontrollikojale ole ülesandeid 
ette nähtud (aruandekohustus); ESMi auditeerib viieliikmeline auditinõukogu 
isiklikul vastutusel. Vastupidiselt fiskaalkokkuleppele ei ole ESMis ühtegi sä-
tet, millega nähtaks ette selle tulevane liitmine ELi lepinguga. ELi poliitilised 
asutused rõhutasid siiski, et „varasema ülesehituse puudujääkide tulemuse-
na on sõlmitud mõned valitsustevahelised kokkulepped, kuid lõpuks tuleks 
need integreerida Euroopa Liidu õigusraamistikku”70.

166 
Euroopa Kontrollikoda võib auditeerida neid ELi õigusraamistikus kehtestatud 
mehhanisme (maksebilanss ja EFSM) ja ELi institutsioonidele (näiteks majandus- 
ja rahandusküsimuste peadirektoraadile) seoses kõigi toetusmehhanismidega 
(sealhulgas EFSF, ESM ja Kreeka laenud) määratud ülesandeid, et hinnata sobi-
vust eri toetusmehhanismide osas, tingimuste koostamist, riigi tulemuslikkuse 
järelevalvet ja riigipõhiste soovituste koostamist. Teatud tulemusauditid nendes 
valdkondades veel kestavad.

70 „Tõelise majandus- ja rahaliidu 
suunas”, tegevuskava, mille 
töötasid välja Euroopa 
Ülemkogu eesistuja 
koostöös Euroopa Komisjoni 
presidendi, eurorühma 
esimehe ja Euroopa 
Keskpanga presidendiga, 
5. detsember 2012.
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167 
Kõigile valitsusvahelistel kokkulepetel põhinevatele toetusvahenditele on ette 
nähtud välisaudiitor. Lisaks auditeerivad vastavat riigi osa erinevates finantstoe-
tuse vahendites mõned riiklikud kõrgeimad kontrolliasutused. Sellise killustatud 
lähenemise ning erinevate õiguslike aluste ja erineva aruandekohustuse korra 
tõttu on juhtimis- ja aruandekohustuse struktuur keerukas.

Koordineeritud meetmed

168 
Killustatud lähenemisviis finantstoetuse mehhanismide loomisele ja eri avali-
ku sektori kontrolliasutuste osaline auditeerimisõigus ei soodusta terviklikku 
ülevaadet reageerimisest ELi tasandil. Auditeerimiskorda tuleks sel eesmärgil 
tugevdada.

Tulemusjuhtimine

169 
Praegu ei esita komisjon põhjalikku teavet ja aruandeid selle kohta, kas finants-
toetuse mehhanismid on välismõju leevendamisel mõjusad ja kas toetust saavad 
riigid on kokku lepitud tingimuste ja programmide järgimise tulemusena oma 
finantsraskustest väljatulemisel edukad.
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Tõhusam järelevalve majanduse ja eelarve üle

170 
Võetud on mitu meedet, et tagada majanduslik koordineerimine ühe liikmesriigi 
rakendatud meetmete negatiivse välismõju vähendamiseks. Need sisaldavad 
määruste ja direktiivide kogumit (majanduse juhtimist käsitleva kuue seadusand-
liku akti pakett ja majanduse juhtimist käsitleva kahe seadusandliku akti pakett), 
samuti mitmeid lepinguid väljaspool ELi õigusraamistikku, mida kohaldatakse 
allakirjutavate liikmesriikide suhtes (fiskaalkokkulepe).

171 
Nende eeskirjadega kehtestatakse eelarvepuudujäägi ja eelarvevõla ülemmää-
rad ning järelevalvemehhanismid, et vältida välismõju eelkõige euroalal. Need 
ühtlustavad ka eelarvemenetluse ajakava kõigis 28 liikmesriigis Euroopa pool-
aasta raames ning tegelevad aluseks olevate riiklike raamatupidamisaruannete ja 
statistikaga seotud küsimustega.

Eelarve ja majanduse koordineerimise tugevdatud meetmed 
ELi tasandil

172 
Finantskriisi kiiluvees võttis EL meetmeid stabiilsuse ja kasvu pakti reformimiseks. 
Esimene katse oli laiendatud euroala pakt. Uuem reform on õigusaktide kogum, 
mida nimetatakse majanduse juhtimist käsitleva kuue seadusandliku akti pake-
tiks ja majanduse juhtimist käsitleva kahe seadusandliku akti paketiks ja mille 
eesmärk on tugevdada ELi tasandi eelarve- ja majanduspoliitika koordineerimist 
ja järelevalvet. Majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise 
leping (üldiselt tuntud kui fiskaalkokkulepe) tugevdab samuti liikmesriikide aru-
andekohustust üksteise suhtes.

 — Stabiilsuse ja kasvu pakt on ELi 28 liikmesriigi kokkulepe majandus- ja 
rahaliidu (EMU) stabiilsuse toetamiseks ja säilitamiseks. Põhinedes peamiselt 
ELi toimimise lepingu artiklitel 121 ja 126, hõlmab see Euroopa Komisjoni 
ja Euroopa Liidu Nõukogu fiskaaljärelevalvet liikmesriikide üle ning varaste 
soovituste andmist poliitikameetmete võtmiseks, et tagada täielik kooskõla 
stabiilsuse ja kasvu paktiga ning ka keskpikas plaanis. Paktile anti üldised 
piirjooned 1997. aasta juulis resolutsiooni ja kahe nõukogu määrusega. Esi-
mene määrus eelarveseisundi järelevalve ning majanduspoliitika järelevalve 
ja kooskõlastamise tõhustamise kohta, mida tuntakse ka ennetusliku osana, 
jõustus 1. juulil 199871. Teine määrus ülemäärase eelarvepuudujäägi menet-
luse kiirendamise ja selgitamise kohta, mida tuntakse ka parandusliku osana, 
jõustus 1. jaanuaril 199972. Kõik ELi liikmesriigid, välja arvatud Ühendkuning-
riik,73 on automaatselt nii EMU kui ka stabiilsuse ja kasvu pakti liikmed, nagu 
see on määratletud ELi lepingu lõigetes.

71  Nõukogu määrus (EÜ) 
nr 1466/97, 7. juuli 1997, 
eelarveseisundi järelevalve 
ning majanduspoliitika 
järelevalve ja kooskõlastamise 
tõhustamise kohta (EÜT L 209, 
2.8.1997, lk 1).

72  Nõukogu määrus (EÜ) 
nr 1467/97, 7. juuli 1997, 
ülemäärase eelarvepuudujäägi 
menetluse rakendamise 
kiirendamise ja selgitamise 
kohta (EÜT L 209, 2.8.1997, lk 6).

73  Protokolli nr 15 artikli 4 
(ELi toimimise leping) 
kohaselt ei kehti see kohustus 
Ühendkuningriigi kohta; 
protokolli nr 15 artikli 5 
(ELi toimimise leping) kohaselt 
kehtib Ühendkuningriigi suhtes 
ülemäärase eelarvepuudujäägi 
vältimise kohustus.
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 — Majanduse juhtimist käsitleva kuue seadusandliku akti pakett on ELi teise-
ne õigus ja kehtib põhimõtteliselt kõigi 28 liikmesriigi suhtes, kuid sisaldab ka 
mõningaid erieeskirju ainult euroala liikmesriikidele. Majanduse juhtimist käsit-
leva kahe seadusandliku akti pakett kehtib ainult euroala liikmesriikide suhtes.

 — Kuue seadusandliku akti ja kahe seadusandliku paketi määrused tugevdavad 
majandus- ja eelarvepoliitika järelevalve erinevaid aspekte. Olulised ühisjoo-
ned hõlmavad järgmist: i) vastuvõtmine seadusandliku tavamenetluse kaudu; 
ii) Euroopa Parlamendi ja riiklike parlamentide vahelise konsulteerimise kõr-
gem tase majandusdialoogi kontekstis; iii) komisjonilt nõutavad perioodilised 
mõjususe ülevaated ning iv) sätted aruandekohustuse viiside kohta asjaomas-
te poolte vahel.

 — Fiskaalkokkulepe (majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja 
juhtimise leping)74 on eraldi leping, milles käsitletakse liikmesriikide vastutust 
üksteise ees seoses euro kaitseks vajalike eelarvetavadega. See annab komis-
jonile õiguse viia juhtum Euroopa kohtusse ja jõustada selle otsused. Leping 
tugevdab ka ELi majanduspoliitika ja eelarve eeskirju, nõudes selliste tingi-
muste lisamist siseriiklikku õigusesse ning seda, et koordineerimine ja järele-
valve tugineb ELi institutsioonidele ning ELi õiguses sätestatud meetmetele75. 
Komisjon tagab järelevalve ja vajaliku parandusprotsessi käivitamise.

74  Majandus- ja rahaliidu 
stabiilsuse, koordineerimise 
ja juhtimise leping, 
millele viidatakse ka kui 
fiskaalkokkuleppele.

75  Vt majandus- ja rahaliidu 
stabiilsuse, koordineerimise 
ja juhtimise lepingu 
artiklid 10 ja 11.
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Jo
on

is
 7

Euroopa poolaasta

Nov Dets Jaan Veebr Märts Aprill Mai Juuni Juuli August Sept Okt Nov Dets

Sõnastik
AGS iga-aastane majanduskasvu analüüs – AMR häiremehhanismi aruanne  – CSRid riigipõhised soovitused –
IDR põhjalik analüüs – NRP riiklik reformikava – SCP stabiilsus- ja lähenemisprogramm 

Euroopa Komisjoni arvamus 
euroala eelarveprojektide kohta; 
sügisene prognoos

Euroala liikmesriikide 
eelarveprojektid

Euroopa Komisjon teeb 
ettepaneku CSRide kohta; 
kevadine prognoos

AGS-il põhinev Euroopa 
Ülemkogu poliitika

Euroala liikmesriigid 
võtavad vastu eelarve

Euroopa Ülemkogu võtab 
vastu riigipõhised 
soovitused (CSRid)

AGS ja AMR; 
IDRide algatamine

Liikmesriigid esitavad NRPd 
ja SCPd; IDRide tulemused

Allikas: Euroopa Komisjon.

Euroopa poolaasta ajakava

Euroopa poolaasta

173 
Euroopa poolaasta on uus juhtimisstruktuur, mille ELi liikmesriigid 2010. aastal 
heaks kiitsid76. Selle eesmärk on tõhustada liikmesriikide ja ELi majandus- ja 
eelarvepoliitika kooskõlastamist ning see hõlmab mitmesuguste majandusnäita-
jate kogumise, analüüsi ja hindamise ranget aastakava. See peaks andma kõigile 
sidusrühmadele (Euroopa Parlament ja riikide parlamendid, liikmesriigid ja ELi 
institutsioonid) parandatud järelevalveks ja koordinatsiooniks vajaliku raamistiku 
(vt joonis 7).

76  Kokku lepitud ELi 
liikmesriikide poolt 
7. septembril 2010. aastal 
pärast komisjoni ettepanekuid 
IP/10/561 ja IP/10/859, mis 
esitati vastavalt 2010. aasta 
mais ja juunis.
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Usaldusväärsed riikide raamatupidamisaruanded 
ja statistika

174 
Jätkusuutliku riigirahanduse edendamiseks võetavad meetmed kujutavad endast 
uusi avaliku sektori aruandekohustuse ja auditiga seotud väljakutseid. Eelarve- ja 
rahanduspoliitika koordineerimine tugineb suures ulatuses kvaliteetse raamatu-
pidamisarvestuse hinnangutele ja statistikale, mis on kõigis liikmesriikides võrrel-
davad. Tõendid osutavad, et eelarve läbipaistmatus põhjustab liikmesriikidele ja 
ELile reaalseid kulusid. Teatud valitsuste suutmatus oma tegelikku eelarveseisun-
dit hinnata oli kriisi tippajal üks olukorda teravdav tegur77.

175 
Vastuseks viis komisjon 2012. aastal Eurostati kaudu läbi hindamise78 liikmesriiki-
des rakendatavate raamatupidamisstandardite olukorra kohta. Aruandes kaaluti 
ühtlustatud avaliku sektori raamatupidamisstandardite mõju liikmesriikides. Ava-
liku sektori raamatupidamisstandardid (IPSAS) on kogum avaliku sektori raama-
tupidamisstandardeid, mille eesmärk on tagada, et tekkepõhine raamatupidamis-
arvestus annab täpset ja usaldusväärset teavet avaliku sektori asutuse rahalise ja 
majandusliku olukorra kohta. Komisjon (Eurostat) konsulteerib sidusrühmadega 
avaliku sektori raamatupidamisstandardite sobivuse üle, mis on aluseks Euroopa 
avaliku sektori raamatupidamisstandarditele (EPSAS), mis võiksid reguleerida 
tekkepõhisel raamatupidamisarvestusel põhinevaid avaliku sektori raamatupida-
misstandardeid liikmesriikides.

176 
Ükskõik millises raamatupidamisstandardis ka kokku lepitakse, peab läbipaistvus 
hõlmama järgmist:

 — kvaliteetne teave riskide kohta, et säilitada teadlikkus võimalikest majan-
dusšokkidest riigi rahandusele;

 — valitsuse ja seotud sektorite olemasolevate ja võimalike kohustuste nõuete-
kohane ja täielik avalikustamine (eesmärgiga selgitada eelarvevälise fiskaalte-
gevuse ulatust, mille kulud võivad hiljem valitsusele tagasilöögi anda) ning

 — õigeaegne, tõhus ja täpne aruandlus kõigi majandussündmuste kohta avaliku 
sektori üksuste integreeritud raamatupidamissüsteemides.

77  Rahvusvaheline Valuutafond 
(2012), eelarve läbipaistvuse, 
aruandekohustuse ning 
riskide, eelarveküsimuste 
osakond ja statistika osakond, 
7. august 2012.

78  Komisjoni aruanne nõukogule 
ja Euroopa Parlamendile 
„Liikmesriigid teel avaliku 
sektori ühtlustatud 
raamatupidamisstandardite 
poole – Rahvusvaheliste 
avaliku sektori 
raamatupidamisstandardite 
(IPSAS) sobivus liikmesriikidele” 
(SWD(2013) 57 final), 
COM(2013) 114 final.
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Koordineeritud meetmed

177 
Järelevalveraamistiku mõjusus sõltub erinevate osalejate tulemuslikkusest 
protsessis: nõukogul on vastutus majandusliku koordineerimise ja juhtimise eest, 
samas kui komisjon vastutab ELi koordineerimise ja järelevalve ülesande aluseks 
oleva põhitegevuse eest.

178 
Majanduse juhtimist käsitleva kuue seadusandliku akti paketti, majanduse juhti-
mist käsitleva kahe seadusandliku akti paketti ja fiskaalkokkuleppesse on lisatud 
sätted konsulteerimiseks Euroopa Parlamendiga: kõik määrused sisaldavad sät-
teid teabe kohta, mis tuleb Euroopa Parlamendile esitada, ja dialoogi kohta, mida 
tuleb Euroopa Parlamendiga Euroopa poolaasta raames pidada. Eeskirjad näevad 
ette Euroopa Parlamendi paremat teavitamist ja Euroopa Parlamendile võimalust 
nõukogu tema otsuste suhtes mõjutada. Ei ole selge, kas (või kuidas) Euroopa 
poolaasta ja majandusdialoog võtaksid arvesse kõrgeimate kontrolliasutuste 
asjaomastes küsimustes tehtud tööd.

179 
Kodanikud ootavad, et avaliku sektori asutused, sealhulgas audiitorid, hoiataksid 
neid suurte süsteemsete riskide eest, mis mõjutavad nende finantshuve. Audii-
torid mõistavad oma vastutust. 2013. aasta rahvusvahelise kõrgeimate kontrol-
liasutuste rahvusvahelise organisatsiooni Intosai rahvusvahelise kongressi (XXI 
Incosai) ajal järeldasid liikmed oma kokkuleppes, et kõrgeimatel kontrolliasutus-
tel on ülesanne juhtida tähelepanu „mis tahes koonduvatele või süsteemsetele 
riskidele, mis on nii olulised, et võivad mõjutada valitsuste pikaajalist poliitikat ja 
rahalisi vahendeid”. ELi kõrgeima kontrolliasutusena võib Euroopa Kontrollikojalt 
eeldada hoiatamist Euroopa võimalike süsteemsete riskide eest.

180 
Kuigi ei ole ette nähtud, et kontrolliasutuste ülesanded kattuvad nende insti-
tutsioonide ülesannetega, kelle otstarve on tuvastada ja lahendada süsteemsed 
riskid võimalikult vara, on audiitorite ülesanne hinnata, kas sellised üksused 
sobivad selleks otstarbeks või mitte. Audiitorite mis tahes laiendatud roll, nagu 
soovitatakse Incosai järeldustes, nõuaks laiemat konsensust teiste sidusrühmade-
ga ja arutelu selliseks tegevuseks vajaliku suutlikkuse üle.
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181 
Praegune süsteem on aga killustatud ning suurendab aruandekohustuse ja avali-
ku sektori auditi keerukust. Aruandekohustuse täitmiseks (mis hõlmab ka vastu-
tust avaliku sektori vahendite haldamise eest) on asutustel vaja selgeid vastutus-
alasid. Üha keerulisem on mõista, kes ELis eespool kirjeldatud valdkondade eest 
vastutab. Selline suurenev keerukus seab ohtu ELi legitiimsuse.

182 
Nii Euroopa Ülemkogu eesistuja tegevuskavas kui ka komisjoni tegevuskavas on 
esitatud ettepanekud tugevdatud Euroopa majandus- ja rahaliidu ning pangan-
dusliidu kohta. Praegu arutlusel olevad teemad hõlmavad võimalikke volitusi 
riigieelarvete läbivaatamiseks kooskõlas ELi kohustustega, rohkem ELi mõju 
maksustamisele ja tööhõivele ning pikemas plaanis eelarvesuutlikkuse väljaaren-
damist, kriitiliste võlaolukordade lahendamiseks ette nähtud võlalunastamisfondi 
ning euroala liikmesriikide riigivõla ühist väljastamist. Mitu nendest teguritest 
nõuaksid aluslepingute muutmist. Tuleb hoolitseda selle eest, et anda kõigile 
sellistele mehhanismidele selged, järjepidevad ja läbipaistvad auditi- ja aruande-
kohustuse mehhanismid.

183 
Finantskriis on kiirendanud uute, konkreetse aruandlus- ja auditeerimiskorra-
ga ELi või valitsustevaheliste vahendite loomist. Selline kord peegeldab II osas 
esitatud üldisemaid probleeme. Kiirus, millega teatud vahendid on välja tööta-
tud, ja nende uudsus osutavad, et siiani kohaldatud aruandlus- ja auditeerimis-
kord tuleks eelolevatel aastatel läbi vaadata ja alati, kui riigi raha on otseselt või 
kaudselt kaalul, tuleks kehtestada nõuetekohane läbipaistvuse, auditeerimis- ja 
aruandluskord.
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184 
Nõuetekohane aruandlus- ja auditeerimiskord on demokraatliku järelevalve 
protsessi jaoks väga oluline. Kontrollides ELi institutsioonilist keskkonda ja selle 
hiljutisi arenguid, on kontrollikoda tuvastanud kuus valdkonda (vt tabel 2), mis 
tekitavad iseäranis probleeme.

185 
Aruandekohustuse ja avaliku sektori auditi parandamine ELi tasandil nõuab, et:

 — kõigi ELi poliitikavaldkondade, vahendite ja fondide jaoks on kehtestatud 
järjepidev ja põhjalik aruandlus- ja auditeerimiskord;

 — sidusat ja järjepidevat aruandekohustust ja avaliku sektori auditeerimise 
korda on vaja eeskätt koordineeritud ja valitsustevaheliste vahendite jaoks; 
arvestades keerukust, peab vastav raamistik olema hästi struktureeritud ja 
tagama koordineerimise parlamentide ja avaliku sektori auditi asutuste vahel 
nii riigi kui ka ELi tasandil;

 — kõigi ELi institutsioonide ja organite hallatavate vahendite kasutamise hõlma-
miseks on vaja sidusamat ja terviklikumat kordade kogumit;

 — kõik ELi eelarve juhtimises ja kontrollis osalevad pooled peavad parandama 
eeskätt järgmisi aspekte: eesmärkide määratlemine; eeskirjadest kinnipidami-
se kontrollimine; väljundite ja tulemuste mõõtmine ning seotud sisekontrolli 
ja aruandlussüsteemid;

 — parlamentidel on vaja tõhustatud koostööd, et teha täieulatuslikku kontrolli 
Euroopa vahendite üle. ELi ja valitsustevaheliste Euroopa vahendite olemas-
olevat aruandekohustuse ja auditistruktuuri tuleb parandada.

186 
Arutledes finantskriisist lähtuvate arengute üle ja üldisemalt ELis ja liikmesriiki-
des ilmnevate arengute üle ning majandus-, eelarve- ja rahapoliitika integrat-
siooni üle, näib olevat selge, et vaja on rohkem koostööd Euroopa Kontrollikoja 
ja liikmesriikide kõrgeimate kontrolliasutuste vahel kas kahepoolsel või laiemal 
alusel, sõltuvalt arutlusel olevatest küsimustest, et anda täielikum ja terviklikum 
ülevaade. Samuti on tõsi, et vaja on kaalukat arutelu ja arvamuste vahetust ELi ül-
diste aruandekohustuse ja auditisüsteemide üle. Käesolevas ülevaates on juhitud 
tähelepanu mitmele aruandekohustuse ja auditeerimise lüngale ja kattuvusele 
nendes süsteemides ning see peaks aitama arutelu edendada ja suunata.
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ELi ametite loetelu

33 detsentraliseeritud ametit

1. Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet (BEREC) 
2. Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (ACER)
3. Eurojust
4. Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound)
5. Euroopa GNSSi Agentuur (GSA)
6. Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)
7. Euroopa Kalanduskontrolli Amet (EFCA)
8. Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)
9. Euroopa Keskkonnaamet (EEA) 
10. Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA)
11. Euroopa Koolitusfond (ETF) 
12. Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)
13. Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)
14. Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT)
15. Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuur (Frontex)
16. Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)
17. Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)
18. Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)
19. Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)
20. Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA)
21. Euroopa Politseiamet (Europol)
22. Euroopa Politseikolledž (CEPOL)
23. Euroopa Raudteeagentuur (ERA)
24. Euroopa Ravimiamet (EMA)
25. Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)
26. Euroopa Toiduohutusamet (EFSA)
27. Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA)
28. Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)
29. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)
30. Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) 
31. Siseturu Ühtlustamise Amet (OHIM)
32. Ühenduse Sordiamet (CPVO) 
33. Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa  
 Amet (eu-LISA)

Li
sa
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6 rakendusametit

34. Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet (ERCEA)
35. Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA)
36. Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet (INEA)
37. Tarbija-, Tervise- ja Toiduküsimuste Rakendusamet (Chafea)
38. Teadusuuringute Rakendusamet (REA)
39. Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME)

1 Euratomi agentuur

40. Euratomi Tarneagentuur

Li
sa



KUST SAAB ELi VÄLJAANDEID?

Tasuta väljaanded:

•  üksikeksemplarid: 
EU Bookshopi kaudu (http://bookshop.europa.eu);

•  rohkem eksemplare ning plakatid ja kaardid: 
Euroopa Liidu esindustest (http://ec.europa.eu/represent_et.htm),  
delegatsioonidest väljaspool ELi (http://eeas.europa.eu/delegations/index_et.htm), 
kasutades Europe Direct’i teenistust (http://europa.eu/europedirect/index_et.htm) 
või helistades infotelefonile 00 800 6 7 8 9 10 11 (kõikjalt EList helistades tasuta) (*).
(*) Antav teave on tasuta nagu ka enamik kõnesid (v.a mõne operaatori, hotelli ja telefonikabiini puhul).

Tasulised väljaanded:

• EU Bookshopi kaudu (http://bookshop.europa.eu).

Tasulised tellimused:

•  Euroopa Liidu Väljaannete Talituse edasimüüjate kaudu 
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_et.htm).
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