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President Schulz, 

lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, 

komisjoni asepresident proua Georgieva, 

mul on au esitleda kontrollikoja aastaaruandeid Euroopa Parlamendi täiskogule. 

Sel aastal toimub see eriliselt raskel ajal. Lubage mul kogu kontrollikoja poolt kaastunnet avaldada 
hiljuti Pariisis toimunud terrorirünnakute ohvrite lähedastele. Need, kes ründavad Euroopa väärtusi, 
ründavad tegelikult meie demokraatiat. Me peame neile ühiselt vastu seisma. 

Austatud liikmed! 

Kätte on jõudnud aeg kaitsta Euroopa solidaarsuse abil meie aluslepingu inimlikke põhiväärtusi. 
Ühtlasi seisavad EL ja liikmesriigid silmitsi teiste tõsiste ülesannetega:  

• uute töökohtade loomine ja majanduskasvu soodustamine;  

• energiavajaduste rahuldamine, täites samal ajal ka kliimaeesmärke;  

• varjupaigataotlejate ja rändevoogudega toimetulemine. 

Meie hinnangul saaks ELi eelarvevahendeid paremini ja kiiremini investeerida, et lahendada Euroopa 
ees seisvad arvukad probleemid. Kokkuvõttes näitavad meie viimaste aastate audititulemused, et vaja 
oleks täiesti uut lähenemisviisi: 

• otsustajad peavad eelarve paremini ühtlustama ELi pikaajaliste strateegiliste prioriteetidega ja 
parandama selle võimet kriisidele reageerida; 

• seadusandjad peavad tagama, et rahastamiskavades on selgelt määratletud saavutatavad 
tulemused ja aktsepteeritavad riskid; 

• finantsjuhid peavad tagama, et raha on kulutatud vastavalt eeskirjadele ja selle abil on 
saavutatud soovitud tulemused. 

Järgmisel aastal toimuv mitmeaastase finantsraamistiku vahehindamine annab olulise võimaluse meie 
prioriteedid ja mõningate rahastamiskavade ülesehitus uuesti läbi mõelda. Samal ajal tuleb juba 
olemasolevaid vahendeid paremini kasutada.  

Meie aruandes juhitakse tähelepanu pikka aega püsinud juhtimisprobleemidele, mis vajavad 
lahendamist. Enne nendeni jõudmist tahaksin aga rõhutada, et kontrollikoda on ELi 2014. aasta 
raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust kinnitanud. Väljastasime raamatupidamise 
aastaaruande usaldusväärsuse kohta märkusteta auditiarvamuse.  

Seda silmas pidades lubage mul peatuda neljal ELi finantsjuhtimise valdkonnal, mis nõuavad 
tähelepanu. 

Esiteks, liiga palju raha kulutatakse endiselt ELi finantseeskirju eirates. Maksetega seotud vigade määr 
on püsivalt kõrge. 2014. aasta maksete üldine hinnanguline veamäär on 4,4% ja see on viimase kolme 
aasta jooksul olnud stabiilne. 

Komisjon ja liikmesriigid on viimastel aastatel teinud edusamme vigade ärahoidmisel ja parandamisel. 
Vigu oleks aga saanud parandada veelgi rohkem, kui oleks kasutatud kogu olemasolevat teavet. 

Meie analüüs näitab ka seda, et eelkõige maksetingimuste ja menetluste lihtsustamise abil saaks välja 
töötada rahastamiskavad, mis on vähem veaaltid. 

Teiseks, eelarve tulemuslikkus: EL peab oma eelarvevahendeid paremini investeerima. 
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Leidsime, et mitmeaastane finantsraamistik võiks olla ELi strateegiaga paremini seotud, ja seda nii 
ajakava kui prioriteetide poolest. 

Samuti rõhutame asjaolu, et ELi kõrgetasemelised ja poliitilised eesmärgid ei kajastu selgetes 
tegevuseesmärkides, mis on mõjusa tulemusjuhtimise ja aruandluse alus. 

Kolmandaks, EL peab võtma meetmeid rahaliste vahendite kasutamise ajakavast olulise 
mahajäämise vähendamiseks, eelkõige selleks, et vabastada vahendeid ja kasutada neid seal, kus neid 
kõige rohkem vajatakse.  

Osal liikmesriikidel on raskusi neile eraldatud ELi vahendite ärakasutamisega, ning 
rahastamisvahendite raames oli taas palju vahendeid kasutamata jäänud. 

Neljandaks, ELi finantsjuhtimisele oleks suureks kasuks suurem läbipaistvus. See on kodanike 
usalduse tagamiseks keskse tähtsusega. 

Oleme soovitanud komisjonil võtta meetmeid, et parandada läbipaistvust seoses pikaajaliste 
rahavoovajaduste, maksetega seotud vigade ja tehtud korrektsioonidega, samuti ELi eelarvekuludega 
saavutatud tulemustega. 

Sama oluline on aga tagada läbipaistvus nendes ELi poliitikavaldkondades, mida ei rahastata otse ELi 
eelarvest. ELi poliitika rahastamise uued viisid ei tohiks viia finantsriske avaliku kontrolli ja auditi 
ulatusest välja.  

Austatud liikmed! 

Kokkuvõttes peab EL oma raha paremini investeerima. Tuleb tegutseda, et tagada:  

• investeeringute parem kooskõla liidu eesmärkidega; 

• lihtsamate eeskirjade kehtestamine tulemuste saavutamiseks; 

• finantsressursside tõhusam haldamine. 

Kõik see kokku moodustaks tõepoolest täiesti uue lähenemisviisi. 

Lugupeetud president, austatud parlamendiliikmed! 

Kontrollikoda seisab sel keerulisel ajal parlamendi ja teiste Euroopa institutsioonide kõrval. 

Meie demokraatia kaitsmine ja kodanike heaolu tagamine paneb meie ühised ressursid suure surve 
alla. 

Euroopa Kontrollikoda peab jätkuvalt oma tähtsaimaks ülesandeks oma panuse andmist selle 
tagamisse, et mainitud ressursse kasutataks parimal viisil. 

Tänan teid tähelepanu eest. 


