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Euroopa Kontrollikoda
on ELi institutsioon, mis asutati 1977. aastal ja mille asukoht on Luxembourgis. 
Kontrollikojal on 28 liiget, üks igast ELi liikmesriigist. Liikmed esitatakse riikide 
valitsuste poolt ja Euroopa Liidu Nõukogu nimetab nad ametisse pärast 
konsulteerimist Euroopa Parlamendiga. Kontrollikoja 900 töötaja hulgas on 
kõikide ELi liikmesriikide kodanikke. Meie audiitorite seas on nii raamatupidamise, 
majanduse, avaliku halduse kui ka õiguse asjatundjaid.

ELi raha kasutamise kontrollimine
Auditeerime, kas ELi eelarvest rahastatud poliitikat viiakse nõuetekohaselt  
ja kulutõhusalt ellu.

Finantsaudit
 • ELi raamatupidamise aastaaruande korrektsuse kontrollimine.

Vastavusaudit
 • ELi tulude ja kulude eeskirjadele vastavuse kontrollimine.

Tulemusaudit
 • ELi raha otstarbeka kasutamise kontrollimine.

ELi rahaliste 
vahendite  
kontrollimine 
kogu maailmas



ELi finantsjuhtimise parandamine
Vaatleme ELi vahendite kasutamise kõiki aspekte, et leida võimalusi, kuidas seda 
efektiivsemaks muuta ja kulutõhusust suurendada. Euroopa Komisjon viib ellu 
peaaegu kõik meie soovitused, mis tähendab ELi finantsjuhtimise paranemist 
kõigil tasandeil. Meie töö aitab ka Euroopa Parlamendil ja nõukogul teha teadlikke 
otsuseid ELi õigusaktide ja eelarve vastuvõtmisel.

Uued ülesanded
ELile on antud uusi volitusi finants- ja majanduskriisi vastu võitlemiseks. Seetõttu 
on meie kohustus auditeerida uue juhtimiskorra teatavaid aspekte, nagu Euroopa 
Keskpanga järelevalveroll euroala pangandussektoris. Meie ülesanne on hinnata 
uue korra toimimist.

ELi audiitor



Aruandmine ELi vahendite kasutamise üle
Euroopa Komisjonil on ELi eelarve õige kasutamise eest lõppvastutus, kuid 
ligikaudu 90% eelarvest kasutatakse koostöös riiklike, piirkondlike ja kohalike 
asutustega ELi või teistes riikides.

Teeme igal aastal tuhandeid auditikülastusi nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool 
seda, et kontrollida ELi vahendeid saavaid üksikisikuid ja organisatsioone.

Avaldame oma auditiaruanded ELi kõigis 23 keeles aadressil eca.europa.eu

Meie auditiaruannetel on keskne osa Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
poolses mõjusas demokraatlikus järelevalves komisjoni töö üle, mis tagab ELi 
aruandekohustuse reaalse täitmise.

Meie osa ELi aruandekohustuse täitmises
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ELi eelarve kontrollimine

Loodusvarad 
40,48%

Ühtekuuluvus 
33,89%

Aastaaruanne

Kontrollime igal aastal, kas ELi raamatupidamise aastaaruanne on 
korrektne ning ELi tulu- ja kulutehingud vastavad eeskirjadele. Testime ELi 
umbes 1200 eelarvetehingust moodustatud valimit, tehes auditikülastusi 
vahendeid saavate üksikisikute ja organisatsioonide juurde ning 
kontrollides kohapeal, kas maksetingimused on täidetud.

ELi raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne, 
kuid eeskirju ei ole alati järgitud
2013. aasta kohta tegime oma aastaaruandes järgmised järeldused:

 • ELi raamatupidamise aastaaruanne oli korrektne ja

 • ELi tulud laekusid vastavalt eeskirjadele, kuid

 • ELi kuludes oli liiga palju vigu, et esitada märkusteta arvamus.

Veamäärad on kuluvaldkonniti erinevad. Meie töö näitab, et 
regionaalpoliitika ja maaelu arengu valdkondades, mille eelarvet täidetakse 
koostöös ELi liikmesriikidega, on vigade esinemise tõenäosus eriti suur. 

Julgeolek ja kodakondsus 1,48%

Haldus 5,96%

Globaalne Euroopa 5,75%

Konkurentsivõime 12,08%

Muu 0,36%

ELi 2015. aasta kulud kokku:
145,3 miljardit eurot



ELi tulemuslikkuse 
kontrollimine

Eriaruanne. Transport 

ELi kulud teedeehitusele

Kontrollisime Saksamaal, Kreekas, Poolas ja Hispaanias 24 teedeehitusprojekti, 
mida oli osaliselt rahastatud ELi vahenditest. Projektide maksumus oli 
üle 3 miljardi euro. Enamik teedest aitas kaasa sõiduaja lühendamisele ja 
liiklusohutuse parandamisele.

Leidsime, et sarnaste teede lõppmaksumus erines riigiti kuni 43%. See ei ole 
selgitatav erinevustega riikide geograafias või palgatasemes. Teedeehituskulud 
olid prognoositust keskmiselt 23% kõrgemad ja projektide elluviimisel jäädi 
keskmiselt üheksa kuud tähtajast maha. Lisaks jäi ehitatud teede liiklussagedus 
sageli alla prognoositu, mis näitab, et kasutada oleks saanud ka odavamaid 
võimalusi.

Esitasime järgmised soovitused:

 • seada sõiduaja, liiklusohutuse parandamise ja tee 
kasutamise suhtes selged eesmärgid;

 • siduda ELi toetuse andmine kulutõhusate 
tee-ehitusmeetodite kasutamisega;

 • võimaldada ehitusprojektide puhul üleeuroopalist 
konkurentsi.



Eriaruanne. Arenguabi 

Haitile pärast maavärinat antud ELi abi

Kontrollisime, kui mõjus oli rehabilitatsiooniabi, mida EL andis Haitile pärast 2010. 
aasta maavärinat, mille tagajärjel hukkus 230 000 ja jäi kodutuks 1,3 miljonit 
inimest. Paljude abi andnud rahvusvaheliste organisatsioonide seas oli EL 
peamine rahastaja, eraldades majutuse, kanalisatsiooni ja hügieeni, tervishoiu, 
toiduohutuse ja veevarustuse abiprogrammideks 1,23 miljardit eurot.

Ehkki Euroopa Komisjoni planeerimistöö oli hea, esines enamiku ELi programmide 
puhul viivitusi ja osa programmidest saavutas vaid piiratud tulemusi. Komisjon 
seisis abi haldamisel silmitsi tõsiste raskustega, mida põhjustasid kiiresti muutuvad 
tingimused ja riigi nõrk haldussuutlikkus.

Hoolimata saadud finantsabist ja rahvusvahelisest hädaabist elas 2013. aasta lõpus 
ligikaudu 210 000 inimest endiselt telklaagrites.

Soovitasime komisjonil:

 • parandada riskijuhtimist ja valmisolekut;

 • tagada hädaabi, rehabilitatsiooniabi ja arengukoostöö omavaheline sidusus;

 • võtta abinõusid ELi vahendite kaitsmiseks raiskamise ja korruptsiooni vastu.
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