
 

Avaldus Euroopa Parlamendile, Euroopa Ülemkogule, Euroopa Komisjonile 
ning Euroopa Liidu liikmesriikidele ja valitsustele 

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning teiste ELi 
majandusjuhtimises toimunud hiljutiste arengute mõju ELi liikmesriikide 

kõrgeimatele kontrolliasutustele ja Euroopa Kontrollikojale  

 

1. 13.–14. oktoobril 2011 toimus Luxembourgis Euroopa Liidu liikmesriikide kõrgeimate 
kontrolliasutuste ja Euroopa Kontrollikoja juhtide kontaktkomitee kohtumine. Osa kohtumisest 
oli pühendatud aruteludele majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning teiste 
ELi majandusjuhtimises toimunud hiljutiste arengute mõju üle ELi liikmesriikide kõrgeimatele 
kontrolliasutustele ja Euroopa Kontrollikojale. Muu hulgas arutati finantssüsteemide ja 
institutsioonide järelevalvet ja kontrollimist, finantssektorile antavat riigiabi ning euro 
kriisimehhanismide auditeerimist. 

2. Kontaktkomitee mõistab

Avaliku sektori vahendite asjakohane auditeerimine 

, et globaalne finants- ja majanduskriis on esile toonud ELi 
majanduste omavahelised tihedad seosed – nii euroalal kui ka väljaspool seda – ning 
rõhutab ühiseid huve ja prioriteete, mis on olulised kõigi liikmesriikide jaoks. ELi tasandil on 
võetud mitmeid samme, välja võib tuua nt: meetmeid majanduse taastamiseks ja 
majanduskasvu elavdamiseks, uusi mehhanisme majandus- ja maksupoliitika alase 
koordineerimise parandamiseks, uusi majandusjuhtimist reguleerivaid õigusakte, muudatusi 
finantssektori üle tehtavas järelevalves ning raskustes olevatele liikmesriikidele antavat abi. 

3. Kontaktkomitee rõhutab

4. Kontaktkomitee 

, et riiklikul, ELi ja valitsustevahelisel tasandil (eelkõige euroala 
riikides) otsustatud uued meetmed ja vahendid võivad omada olulist mõju avaliku sektori 
vahendite kasutamisele, suurendades avaliku sektori vastutuses ja auditeerimises tekkida 
võivate lünkade ohtu.  

usub

• küllaldane läbipaistvus, mis tähendab usaldusväärset ja õigeaegset teavet (k.a 
liikmesriikide statistika) avaliku sektori vahendite tegeliku või kavandatud kasutamise 
ning sellega seotud riskide kohta;  

, et avaliku sektori vahendite kasutamisel tuleks hea juhtimistava 
edendamiseks ja varade kaitsmiseks järgida järgnevaid põhimõtteid: 

• asjakohane vastutus, mis hõlmab nii avaliku sektori kontrollimist kui ka otsustajate ja 
protsesside haldajate asjakohast vastutust; ning 

• asjakohane avaliku sektori auditeerimine, et anda kindlust ja teavet avaliku sektori 
vahendite kasutamise ning sellega seotud riskide kohta, aidates nii parandada 
läbipaistvust ning luues aluse vastutuseks. 

5. Kontaktkomitee rõhutab, et avaliku sektori auditil on tähtis osa finants- ja majanduskriisi 
ning selle tagajärgedega toimetulemisel. Uute meetmete ja vahenditega kaasnevad uued 
kohustused, võimalused ja ülesanded nii ELi riikide kõrgeimatele kontrolliasutustele kui ka 
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Euroopa Kontrollikojale. Nimetatud institutsioonid peavad otsustama – niivõrd kui see on 
võimalik ning oma volituste piires – kuidas oma audititööd vastavalt uuele keskkonnale 
kohandada. Mõnel juhul on see protsess uuenenud auditiülesannete lisandumise näol juba 
alanud.  

6. Kontaktkomitee nõustub euroala riikide kõrgeimate kontrolliasutuste üleskutsega, mille 
kohaselt vajab Euroopa stabiilsusmehhanism rahvusvahelistele auditeerimisstandarditele 
vastavat avaliku sektori välisauditit. Kontaktkomitee võttis vastu nimetatud teemat käsitleva 
resolutsiooni. 

Euroopa Liidu kõrgeimate kontrolliasutuste ja Euroopa Kontrollikoja koostöö edasine 
areng 

7. Kontaktkomitee rõhutab

• teadmiste kogumisele ning jagamisele kaasaaitav uuemate audititulemuste ja nende 
mõjude alaste kogemuste vahetamine;  

 üksteise kogemustest õppimisest saadava kasu tähtsust. ELi 
riikide majanduste üha kasvavast vastastikusest sõltuvusest tulenevalt muutuvad üha 
tähtsamaks ühised arusaamad, mis arenevad välja tihedast koostööst. Koostöövormideks 
võivad olla: 

• uute (ja olemasolevate) meetmete auditeerimise parimate tavade leidmine ja 
jagamine; 

• avaliku sektori auditite katvuses leiduvate lünkade ning uute auditiülesannete ja 
partnerluste vallas peituvate võimaluste väljaselgitamine ning nendega tegelemiseks 
sobivate lahenduste leidmine; ja 

• kõrgeimate kontrolliasutuste jaoks spetsiifiliste auditi meetodite ja tehnikate (ning 
nende kasutamiseks vajalike vahendite ja juhiste) väljatöötamine. 

8. Kontaktkomitee jätkab loetletud tegevuste arendamist

 

 oma olemasolevate võrgustike 
raames, mis hõlmavad Euroopa 2020. aasta strateegia ja maksupoliitika auditeerimist, 
paralleelsete ja koordineeritud auditite kaudu või mõnel muul konkreetsel eesmärgil 
tehtava koostöö abil.  

 
Luxembourg, 14. oktoober 2011 

http://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/8284839/8284839_ET.PDF�

