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Lugupeetud esimees 

Austatud liikmed 

Tänan teid kutse eest esitleda Euroopa Kontrollikoja 2016. aasta töökava.  

2016. aasta saab olema Euroopa Liidu ja selle institutsioonide jaoks proovilepaneku aastaks. EL ja selle 
liikmesriigid seisavad silmitsi otsustava tähtsusega pikaajaliste ülesannete ja jätkuvate kriisidega, 
nagu: 

• majanduse ja tööhõive olukorra parandamine; 

• uute säästva arengu ja kliimaeesmärkide saavutamine; 

• rände haldamine ja terrorismi vastu võitlemine. 

Seetõttu on ELi jaoks ülioluline kasutada enda käsutuses olevaid piiratud õigusalaseid ja 
eelarvevahendeid parimal viisil. Teisisõnu on parem eesmärkide seadmine ja tulemuslikkuse 
tähtsustamine praegu ELi jaoks põhiküsimused, eriti arvestades, et EL vaatab praegu üle oma 
pikaajalist strateegiat ja mitmeaastast finantsraamistikku. 

Kontrollikoja 2016. aasta töökava kajastab seda reaalsust. Selles tuuakse ära 2016. aastal käivitatavad 
auditid ja aruanded, mis on kavas aasta jooksul avaldada. Täites võetud kohustust koostada üle 50 
aruande, hoiame jätkuvalt põhitähelepanu tulemuslikkuse auditeerimisel. 

Loomulikult ei saa me auditeerida ja aruandlusega hõlmata kõike. Seetõttu keskendume oma töös 
neile valdkondadele, kus see meie hinnangul kõige rohkem lisaväärtust annab. Selleks määrame 
kindlaks auditiprioriteedid kahe või kolme aasta pikkuseks perioodiks.  

Need prioriteedid on aluseks meie aastaaruannete teemadele ja uute ülesannete valimisele 
eriaruannete jaoks ning nad esindavad valdkondi, milles on meie jaoks oluline pikaajalisi teadmisi ja 
auditikogemusi omandada. 

Me ajakohastame oma prioriteete igal aastal vastavalt ELi arengusuundadele ja meie arusaamale 
sidusrühmade vajadustest. Selle aasta töökava koostamisel saime rohkem kui kunagi varem tuge 
parlamendi komisjonidelt. Sooviksin selle eest tänada eelarvekontrollikomisjoni ja komisjonide 
esimeeste konverentsi. 

Loodame väga, et edaspidi muutub selline institutsioonidevaheline dialoog meie töökava koostamise 
protsessi alaliseks osaks.  

Meie hinnangul on sellel keskne osa meie jõupingutustes muuta oma väljundid nii asjakohaseks ja 
kasulikuks kui võimalik. See võimaldab meil auditiprioriteete määratleda, teemasid valida ja auditite 
ulatus kindlaks määrata, mis aitab ära hoida lõhet ootuste ja tegelikkuse vahel.  

Kui komisjoniliikmed külastasid eelmise aasta oktoobris kontrollikoda, tegin ma ülevaate meie 2016. 
aasta prioriteetidest. Seekord sooviksin peatuda mõningail neist prioriteetidest lähtuvatel audititel, 
millega kavatseme 2016. aastal tööd alustada. 

Nagu alguses mainitud, on ELi peamiseks prioriteediks majanduse parandamine ja töökohtade 
loomine. 

Viimastel aastatel oleme tähelepanu suunanud noorte tööhõivemeetmete auditeerimisele. Teie 
komisjoni järgmise päevakorrapunkti all esitlebki minu kolleeg Iliana Ivanova meie kõige uuemat 
eriaruannet kõnealusel teemal.  

2016. aastal pöörame oma tähelepanu jõupingutustele, mis on suunatud majanduse olukorra 
parandamisele siseturu tugevdamise kaudu, sealhulgas komisjoni digitaalarengu tegevuskavaga 
seotud algatustele. 
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Eelkõige kavatseme käivitada auditid järgmistel teemadel: töötajate liikuvuse toetus, 
lairibainfrastruktuur ning maantee- ja raudteetranspordi võrgustikud, samuti algatused eesmärgiga 
kõrvaldada ühtse turu tõkked ja parandada finantsteenuste reguleerimist. 

Euroopa majandus areneb ja kasvab üksnes usaldusväärse finants- ja majandusjuhtimise tingimustes. 
Ka see on jätkuvalt üheks meie auditiprioriteediks.  

2016. aastal kavatseb kontrollikoda eelmisel aastal alustatud auditite põhjal käsitleda liikmesriikidele 
antud finantstoetust, ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust ja ELi reitinguagentuuride üle tehtavat 
järelevalvet. 

Lisaks kavatseb kontrollikoda esimest korda auditeerida uut ühtset järelevalvemehhanismi ja ühtset 
kriisilahendusmehhanismi ning alustada Euroopa poolaasta viie esimese tegevusaasta hindamist. 

Jätkuvalt on üheks prioriteediks energiapoliitika. 2015. aastal avaldasime eriaruande energia siseturu 
ja energiavarustuse kindluse kohta. 2016. aastal on prioriteediks energia ja kliima – teema, mille 
kohta on kavas koostada ülevaatearuanne.  

Ka kliimaeesmärkide täitmine avaldab suurt mõju paljudele traditsioonilistele ELi 
poliitikavaldkondadele, kus ELi vahendeid kasutatakse. 2016. aastal kavatseme käsitleda üldkohustust 
kasutada 20 % ELi eelarvest kliimameetmeteks ning uurida lähemalt biokütuste poliitikat, 
põllumajandustavasid ja taastuvenergiaks antavat abi maapiirkondades. 

Lisaks eeltoodule on meil 2016. aastal üks uus oluline auditiprioriteet: varjupaigaküsimused, ränne ja 
turvalisus.  

Nagu komisjoniliikmed teavad, on meil pooleli audit rändepoliitika rahastamise teemal Vahemere 
lõunapiirkonna ja idanaabruse riikides. Esialgsete tähelepanekute suhtes on praegu pooleli 
ärakuulamismenetlus  

ja võttes arvesse komisjoni kõrgetasemelist huvi selle teema vastu, vormistatakse need aruandena 
niipea kui võimalik. 

Pärast seda, kui me 2014. aastal auditit alustasime, on ELi saabunud ennenägematul arvul pagulasi, 
kellest paljud taotlevad varjupaika. EL ja liikmesriigid on võtnud kriisi lahendamiseks meetmeid, mida 
on kavas käesoleval aastal täiendada. 

Seetõttu planeerib kontrollikoda käivitada käesoleval aastal uue auditi, mis käsitleb komisjoni 
tegevust pagulaskriisi lahendamiseks, toetudes rändeauditi käigus omandatud teadmistele selle ELi 
poliitikavaldkonna kohta. 

2016. aastal kavatseme auditeerida ka terrorismivastase kaitse vahendeid, inimkaubanduse 
takistamise meetmeid ning abi riikidele, kes võivad olla sisserändajate ja varjupaigataotlejate 
võimalikud lähteriigid, nagu Tuneesia ja Kesk-Aafrika Vabariik.  

Nagu varasematel aastatel, kavatseme alustada tööd mitme eriaruandega teemadel, mis on seotud ELi 
kooskõlastus- ja rakenduspoliitika põhivahenditega, nagu ELi strateegia, peamised rahastamiskavad 
ning ELi asutused ja muud organid. 

Peamiste rahastamiskavade raames on plaanis käsitleda ELi vahendite kasutamist, projektide valimist 
ja finantskorrektsioone ühtekuuluvuse valdkonnas ning põhitoetuskava põllumajanduses. 

Mis puudutab ELi üksusi, siis kavatseme hinnata Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti ning 
Euroopa teadusuuringute ja tehnoloogia ühisalgatuste tulemuslikkust, samuti üle vaadata Euroopa 
Kohtu toimimise. 

Kontrollikoja prioriteedid kajastuvad ka meie auditiaruannete aluseks olevas audititöös.  

Järgmine aastaaruanne ELi eelarve kohta sisaldab uut peatükki, mis käsitleb mitmeaastase 
finantsraamistiku rubriiki „Turvalisus ja kodakondsus”. 
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Aastaaruandes on põhitähelepanu jätkuvalt tulemuslikkusel. Peatükis, mis kajastab ELi eelarvest 
rahastatud tegevuste tulemuslikkust, kavatseme käsitleda komisjoni vahearuannet strateegia 
„Euroopa 2020” ning selle kohta, mil määral on programm „Horisont 2020” keskendunud tulemustele 
ja kõnealuse strateegia eesmärkide saavutamisele. 

Samuti anname aruande vastavates peatükkides taas aru tulemuslikkusega seotud küsimustest, mis 
tulenevad kulutehingute auditeerimisest koostöös liikmesriikidega toimuva eelarve täitmise raames. 

Lõpetuseks vaatleme ka arengusuundi, mis on seotud ELi vahendite ja rahastamisvahendite 
kasutamisega, mida kajastasime eelmise aastaaruande peatükis ELi eelarve haldamise ja 
finantsjuhtimise kohta. 

Lugupeetud esimees, austatud liikmed! 

Nagu komisjon oma 2016. aasta töökavas õigustatult märgib, ei saa EL praegu jätkata tavapärase 
tegevusega. See kehtib ka kontrollikoja töö kohta.  

Siiani olen käsitlenud meie 2016. aasta auditiprioriteete. Järgnevalt peatuksin lühidalt sammudel, mis 
on mõeldud kontrollikoja kui institutsiooni tulemuslikkuse parandamiseks. 

2016. aastal tuleb meil institutsioonisiseselt läbi teha oluline muutus, kuna me jätkame aastate 2013–
2017 strateegias ette nähtud reformide elluviimist. 

Jaanuari alguses käivitus meie uus, ülesandepõhine organisatsioonimudel. Me usume, et see 
võimaldab meil tulevatel aastatel oma ülesandeid ja ressursse lihtsamal ja paindlikumal viisil hallata. 

Eelkõige usun, et see aitab meil 2016. aastal alustatavaid eriaruandeid üldjuhul 13 kuu jooksul vastu 
võtta, nagu finantsmääruses ette nähtud. 

Rohkem üksikasju oma strateegia elluviimise ning vastastikuse eksperdihinnangu ja parlamendi 
soovituste kohta esitame 2015. aasta tegevusaruandes. 

Lugupeetud esimees, austatud liikmed! 

Liidu jaoks on kätte jõudnud keerulised ajad. ELi institutsioonid peavad tegema koostööd, et 
lahendada meie ees seisvad tõsised probleemid, igaüks kasutades oma volitusi ja ressursse parimal 
võimalikul viisil.  

2016. aastal kavatseb Euroopa Kontrollikoda meie ühistesse jõupingutustesse oma panuse anda, viies 
ellu töökava, mida mul oli au teile täna esitleda. 

Tänan. 


