
     ET 

 

ECA Press 
12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg 
T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditorsECA  Youtube: EUAuditorsECA 
 

Kõne
Luxembourg, 18. märts 2014

ECA/14/09

  

 Euroopa Kontrollikoja presidendi 
Vítor Caldeira kõne 
Euroopa Kontrollikoja 2014. aasta tegevuskava esitlemine 
Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjonile  

Brüssel, 18. märts 2014 

Kehtib esitatud tekst. 
Erinevuste korral tuleb lähtuda suulisest tekstist. 

  

 



ET    
 

 

1 
 

Lugupeetud eesistuja, komisjoni liikmed,  

daamid ja härrad. 

Ma sooviksin tänada Teid, härra Theurer, ja Teie komisjoni võimaluse eest Teie poole pöörduda.  

Mul on au Teile täna esitleda kontrollikoja 2014. aasta tegevuskava. Aasta prioriteete ja tegevust 
kirjeldava kava koostamisel oli kontrollikoja liikmetele suureks abiks Euroopa Parlamendi, eriti selle 
eelarvekontrollikomisjoni liikmetega peetud dialoog.  

Meie institutsioonid täidavad koos väga olulisi ja üksteist täiendavaid ülesandeid, tagades kodanikele 
tõhusa aruandekohustuse täitmise, mis puudutab ELi eesmärkide saavutamiseks kasutatavaid 
avaliku sektori vahendeid. 

Kontrollikoja strateegiline eesmärk perioodil 2013–2017, milleks on kontrollikoja poolt ELi 
aruandekohustuse parandamiseks tehtavate jõupingutuste maksimeerimine, on olnud üheks 
oluliseks ajendiks käesoleva aasta tegevuskavas sisalduvate ülesannete valimisel.    

Selle eesmärgiga kooskõlas oleme püüdnud oma tegevuskavasse kaasata Euroopa Parlamendi ja 
nõukoguga tehtud koostöö käigus saavutatud tulemusi.   

Kontrollikoja üheks põhiprioriteediks on keskenduda rohkem tulemuslikkusega seotud teemade 
auditeerimisele. Sellest tulenevalt peame ka meie võtma meetmeid, et suurendada oma 
tulemusauditite tegemise suutlikkust. 

Lisaks ülevaatele sellest, milliseid aruandeid meil käesoleva aasta jooksul on kavas avaldada, 
sooviksin esile tõsta mitmeid kontrollikoja poolt tehtud erialgatusi, mis puudutavad tulemusauditite 
läbiviimise korra täiustamist. Eelkõige sooviksin Teile tutvustada täna avaldatava 2013. aasta 
rahvusvahelise vastastikuse eksperdihinnangu tulemusi.   

Esimees, austatud liikmed. 

2014. aastal on kontrollikojal kavas avaldada: 

- aastaaruanded ELi eelarve täitmise ja Euroopa Arengufondide kohta,  

- 51 iga-aastast eriaruannet ELi ametite ja muude asutuste kohta, 

- 24 eriaruannet, milles käsitletakse enamasti tulemuslikkusega seotud küsimusi ning 

- aruanne eelmiste eriaruannete põhjal võetud järelmeetmete kohta.  

Kontrollikojal on kavas oma strateegiat järgides avaldada kahe horisontaalse ülevaate tulemused: 
ühes tõstetakse esile valdkonnad, milles ELi finantsjuhtimine on kõige rohkem ohustatud, ning teises 
käsitletakse ELi aruandekohustuse ja auditeerimise puudusi.   

Oma aastaaruandes ELi 2013. aasta eelarve täitmise kohta soovib kontrollikoda tagada järjepidevuse 
ja võrreldavuse eelmise aasta aastaaruandega ning anda rohkem teavet kogu mitmeaastase 
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programmitöö perioodi 2007–2013 kohta. Selles osas ei ole kontrollikoda teinud metoodikaalaseid 
muudatusi.  

Sooviksin komisjoni teavitada sellest, et kontrollikojas uuritakse praegu perioodi 2014–2020 
finantsraamistiku ning sellega ELi finantsjuhtimises kaasnevate muudatuste võimalikku mõju 
kinnitava avalduse audititele ja pärast 2014. aastat avaldatavatele aastaaruannetele.    

Eriaruannete puhul kavatseb kontrollikoda 2014. aastal korraldada tulemusauditeid kõikide 
finantsraamistiku rubriikide alla kuuluvatel teemadel. Teemade valiku kirjeldamiseks tooksin näiteid 
igast kuluvaldkonnast. 

Avaldame valdkonda arukas ja kaasav majanduskasv käsitleva aruande, milles hinnatakse, kas 
Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi poolt kaasrahastatud investeerimisprojektid 
taastuvallikatest saadava energia tootmiseks on saavutanud häid tulemusi.  

Rubriigi jätkusuutlik majanduskasv: loodusvarad raames koostatakse eriaruanne, mis käsitleb 
veepoliitika eesmärkide integreerimist ühisesse põllumajanduspoliitikasse. 

Rubriigi globaalne Euroopa raames avaldab kontrollikoda eriaruande Euroopa välisteenistuse 
juhtimise tõhususe kohta. 

Praeguse parlamendi eritellimuse kohaselt analüüsib kontrollikoda rubriigi haldus raames  
potentsiaalseid kulusääste, mis saavutataks Euroopa Parlamendile üheainsa asukoha valimisega. 

Rubriigi turvalisus ja kodakondsus raames auditeerib kontrollikoda Euroopa välispiirifondi 
rakendamise mõjusust. 

Eriaruannete täielik nimekiri – sealhulgas üksikasjad auditite eesmärkide kohta –  on esitatud 
tegevuskava lisas. 

Esimees, austatud liikmed. 

Aruandekohustuse täitmise ja auditeerimise mõjususe tagamine arenevates ELi finants- ja 
majandusjuhtimise raamistikes on asjaomastele institutsioonidele eriti murettekitav. 

Võttes arvesse ELi tasandil toimunud arenguid, auditeerib kontrollikoda Euroopa 
Pangandusjärelevalve Asutust ning on loonud spetsiaalse projektimeeskonna oma üldise 
auditeerimissuutlikkuse parandamiseks selles valdkonnas.  

Oleme nende auditite tegemiseks kokku toonud asjakohase profiili ja erialateadmistega töötajad 
kogu kontrollikojast, läbi viinud erialase koolituse ning nende toetamiseks võtnud väljastpoolt 
kontrollikoda tööle selle valdkonna vanemeksperdi.    

Projektimeeskonna esimesed ülesanded on suunatud: 

- komisjoni ülesannetele seoses maksebilansi ja Euroopa finantsstabiilsusmehhanismi alla 

kuuluvate Ungari, Iirimaa, Läti, Portugali ja Rumeenia makromajandusliku finantsabi 

programmidega;  
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- Kreekale makromajandusliku finantsabi andmisele ning  

- ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlusele.  

Uutes valdkondades sisalduvate ülesannete, kõikide finantsraamistiku rubriikidega seotud teemade 
kohta eriaruannete ning aastaaruannete koostamisega soovib kontrollikoda anda Euroopa 
Parlamendile ja eriti selle eelarvekontrollikomisjonile usaldusväärse aluse oma põhiülesande – ELi 
tegevuse avaliku järelevalve tagamise – täitmiseks ka käesoleval aastal. 

Samas mõistame, et Euroopa Parlament ja teised sidusrühmad ootavad kontrollikojalt oma 
ülesannete pidevat edasiarendamist tulevikus.  

Kontrollikoda tervitab parlamendi kaasamist kontrollikoja tegevusse ning tema aruandes väljendatud 
seisukohta kontrollikoja rolli kohta tulevikus, mille kohaselt tuleks kontrollikoja mistahes reformimist 
vaadelda laiemas, ELi aruandekohustuse tõhustamise kontekstis. 

Kontrollikoda on valmis neid küsimusi käsitlema Euroopa Parlamendi aruandes, millega kaasnevad 
tegutsemisvolitused. Teemad puudutavad kontrollikoja tööd, suhteid sidusrühmadega ja ressursside 
kasutamist. Paljudel juhtudel on kontrollikoda oma strateegia 2013–2017 elluviimise käigus juba 
teinud mitmeid asjakohaseid algatusi. 

Kontrollikoda kasutab nende algatuste tegemise käigus võimalust võtta arvesse Euroopa Parlamendi 
aruandes sisalduvaid soovitusi ja murekohti. Oma eelmise aasta kõnes kirjeldasin mõningaid 
kavandatavaid algatusi. Täna sooviksin teiega jagada nelja algatuse puhul saavutatud tulemusi.  

Esiteks on kontrollikoda välja töötanud uue programmitöö menetluse. See sisaldab iga-aastasi 
põhimõtteid ja riskihindamist, et paremini arvesse võtta sidusrühmade poliitikaalaseid prioriteete, 
sealhulgas põhilisi valdkondadevahelisi finantsjuhtimise küsimusi.  

Teiseks on kontrollikoda vastu võtnud kommunikatsiooni ja sidusrühmadega suhtlemise strateegia 
2013. ja sellele järgnevateks aastateks. Põhiprioriteedina soovime täiustada suhteid peamiste 
institutsioonidest sidusrühmadega, nagu Euroopa Parlament ja nõukogu, et paremini kajastada 
õigusalaseid ja eelarvelisi prioriteete kontrollikoja tegevuskavas.  

Eelarvekontrollikomisjonile peaks erilist huvi pakkuma asjaolu, et kontrollikoda nimetab ühe oma 
liikmetest spetsiaalselt  institutsioonidevaheliste suhete tõhustamise ja lihtsustamisega tegelema.   
Lisaks sellele otsime võimalusi oma töö tulemuste mõjusamaks edastamiseks, täiustades oma 
väljaandeid ja uuendades meediaga suhtlemise viise. 

Kolmandaks soovib kontrollikoda oma toimimist tõhustada. Kontrollikoda on teinud kaks olulist 
asutusesisest kontrolli: ühe meie auditeerimis- ja aruandemenetluste täiustamiseks ning teise 
selleks, et määrata kindlaks, kuidas suurendada kontrollikoja auditeerimisega seotud tegevuse 
tõhusust ja mõjusust.  Nende kontrollide tulemusel on tehtud palju erinevaid ettepanekuid, mille 
eesmärk on parandada kontrollikoja reageerimissuutlikkust ja tema aruandluse ajastust. 

Neljandaks on kontrollikoda paralleelselt kahe asutusesisese kontrolliga teinud teise asutusevälise 
rahvusvahelise vastastikuse eksperdihinnangu. See tehti 2013. aastal ning vastavasisuline aruanne 
avaldatakse täna. Vastastikune eksperdihinnang keskendus kontrollikoja tulemusauditite läbiviimise 
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korrale ning selle käigus tehti eelmises vastastikuses eksperdihinnangus antud soovituste 
järelkontroll.  

Meil on väga hea meel, et selle ülesande täitmiseks anti meie käsutusse Saksamaa 
Bundesrechnungshof'i, Prantsusmaa Court des comptes'i ja Rootsi Riksrevisionen'i suurepäraste 
oskustega kolleegidest koosnevad meeskonnad. Sooviksin selle panuse eest tänada mainitud 
kõrgemaid kontrolliasutusi ning ka vastastikuse eksperdihinnangu meeskonna liikmeid nende 
väärtusliku ja põhjaliku töö eest. 

Kontrollikoda võtab rahuloluga teadmiseks vastastikuse eksperdihinnangu järelduse, mille kohaselt 
on kontrollikoda seoses eelmise, 2008. aasta vastastikuse eksperdihinnanguga võtnud 
süstemaatiliselt järelmeetmeid, ning on juba teinud mitmeid jõupingutusi oma tulemusauditite 
läbiviimise korra tõhususe ja mõjususe suurendamiseks.    

Kontrollikojal on samuti hea meel selle üle, et meie kolleegid täheldasid, et oleme tõusvas joones 
edasi arendanud oma tulemusauditi standardeid, käsiraamatuid ja suuniseid vastavalt 
rahvusvahelistele ametialastele standarditele. Lisaks toetame tähelepanekut, mille kohaselt on meie 
strateegiline kohustus parandada ELi aruandekohustust, üheks eeltingimuseks sellele, et saada 
tunnustatud arvestatava partnerina keerukas Euroopa institutsioonide struktuuris ja luua oma 
audititegevuse kaudu lisandväärtust.  

Kontrollikoda tunnustab vastastikuse eksperdihinnangu läbiviijate konstruktiivseid kommentaare ja 
soovitusi, milles esitatakse need võimalused ja ülesanded, mis aitavad edaspidi tõhustada meie 
tulemusauditite läbiviimise korda. Need soovitused kinnitavad ja täiendavad paljuski kontrollikoja 
asutusesiseste algatuste tulemusi.  

Auditiprotsessi ühtlustamise ulatuse kinnitamiseks ja kontrollikoja sidusrühmade perspektiivide 
paremaks arvessevõtmiseks ülesannete valimisel soovitasid kolleegid kontrollikojal välja töötada 
praktilisemad soovitused, mis oleksid suunatud konkreetselt ELi või riikliku tasandi asutustele, ning 
vaadata läbi komisjoni kui põhilise auditeeritavaga toimuva teabevahetuse olemus ja sisu.   

Esimees, austatud liikmed. 

Nüüdsest on kontrollikojal olemas väga väärtuslikud soovitused kolmest kõige tähtsamast allikast: 
tema peamiselt sidusrühmalt – Euroopa Parlamendilt, tema kolleegidelt ehk muudelt kõrgematelt 
kontrolliasutustelt, ning tema enda juhtidelt ja töötajatelt.    

Kontrollikoda usub, et kui neid soovitusi rakendatakse ühtselt kogu strateegiaperioodi jooksul, 
saadakse kindel alus meie institutsiooni edasisele arengule ning, suurendades seeläbi teiste ELi 
institutsioonidega (nagu parlament) koos antavat panust, ka kodanikele suunatud ELi 
aruandluskohustuse parandamise eesmärgile. 

Tänan teid tähelepanu eest. 
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