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Euroopa Kontrollikoda on ELi asutamislepinguga loodud Euroopa Liidu sõltumatu välisauditi asutus. 
Kontrollikoda täidab väga olulist ülesannet, tagades kodanikele ELi eesmärkide saavutamiseks 
kasutatavate avaliku sektori vahendite alase aruandekohustuse, tehes järgmist: 

• määratleb ELi kodanike finantshuvidega seotud riskid; 

• annab sõltumatut kindlust ELi finantsjuhtimise kohta; ja  

• annab poliitikakujundajatele nõu, kuidas ELi vahendite kasutamist paremaks muuta. 

Kontrollikoda loob lisandväärtust oma auditiaruannete ja arvamuste avaldamisega. Kontrollikoja 
aruanded ja arvamused aitavad kaasa ELi eelarve täitmise üle tehtavale järelevalvele ning ELi 
juhtimiskorra, poliitika ja programmide kavandamise ning ELi rahaliste vahendite eraldamise alaste 
teadlike otsuste tegemisele.  

Teavituspoliitika 

Audititulemuste ja soovituste edastamisega aitab kontrollikoda suurendada avalikkuse teadlikkust ELi 
finantsjuhtimise ja aruandekohustusega seotud küsimuste ning ELi rahaliste vahendite säästliku, 
tõhusa ja mõjusa ning nõuetega kooskõlastatud kasutamise olulisuse kohta. Kontrollikoja teavitustöö 
kaudu saavutatav läbipaistvus aitab kaitsta ELi kodanike finantshuvisid. Lõppeesmärk on kasvatada 
usaldust ELi ja selle institutsioonide hea toimimise vastu. 

Kontrollikoja poolt ELi aruandekohustusse antava panuse väärtus sõltub vägagi suures ulatuses sellest, 
kuidas tema tööd ja väljundeid aruandekohustuse protsessis kasutavad tema peamised partnerid, 
kelleks on:  

• poliitilised institutsioonid, kes vastutavad ELi rahaliste vahendite järelevalve eest: Euroopa 

Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu ja riikide parlamendid.  

• auditeeritavad, kes vastutavad ELi rahaliste vahendite haldamise ja vastuvõtmise eest: Euroopa 

Komisjon, teised ELi institutsioonid, ametid ja detsentraliseeritud ametid, riiklikud 

ametiasutused;  
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• muud ELi rahalisi vahendeid auditeerivad asutused, sh liikmesriikide kõrgeimad 

kontrolliasutused.  

 

Teavituspõhimõtted 

• ELi sõltumatu välisaudiitorina järgib Euroopa Kontrollikoda avatuse ja läbipaistvuse põhimõtteid 

ning annab ligipääsetavat ja õigeaegset teavet oma ülesannete, töö ja saavutatud tulemuste 

kohta. 

• Kontrollikoja teavitustegevus aitab tagada, et tema töö tulemusi teatakse, need on arusaadavad 

ning näitavad, kuidas kontrollikoda täidab oma eesmärki, milleks on finantsjuhtimise 

tõhustamisele kaasa aitamine.  

• Audiitori ja auditeeritava vahelise ametialase suhte kaitsmiseks, ning kooskõlas rahvusvaheliste 

auditeerimisstandardite ja õigusnormidega, on avalikkusele kättesaadav vaid avaldatud 

aruannetes sisalduv teave. Vajaduse korral esitab kontrollikoda teabe konteksti ja tausta, et 

aidata lugejatel paremini oma leidudest aru saada. 

• Kontrollikoda korraldab pressikonverentse aastaaruande, puhul ning valikuliselt ka eriaruannete, 

arvamuste ja teiste küsimuste puhul. Kõikide avaldatud kontrollikoja aruannete ja erilist huvi 

pakkuvate küsimuste puhul avaldatakse pressiteated, mis on kättesaadavad aadressil: 

http://eca.europa.eu. 
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• Kontrollikoda esindab president, kes võtab kontrollikoja nimel sõna küsimustes, mis puudutavad 

kontrollikoja poliitikat, rolli ja väärtusi ning samuti aastaaruannet. Presidenti ja liikmeid toetab 

selle ülesande täitmisel kontrollikoja pressiesindaja. Konkreetseid teemasid käsitlevate 

eriaruannete puhul kõneleb kontrollikoja nimel aruande eest vastutav liige või tema esindaja. 

• Kontrollikoda teeb teavitustööd internetis, auditiaruannete ja muude väljaannete, ürituste ning 

pressi ja meedia kaudu. Kõik kontrollikoja auditiaruanded ja arvamused on kättesaadavad 

kõikides ametlikes ELi keeltes institutsiooni veebisaidil: http://eca.europa.eu ja EU Bookshop 

veebisaidil. Kontrollikoja peamine teabeplatvorm on tema veebisait 


