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ELi audiitorite tegevus 2021. aastal: Euroopa
Liidu tulemuslikkuse kontrollimine on olulisem
kui kunagi varem
Euroopa Kontrollikoda (edaspidi „kontrollikoda“) avaldas täna oma 2021. aasta
tegevusaruande. Selles antakse ülevaade kontrollikoja tööst 2021. aastal, institutsiooni
juhtimisest, töötajatest ja rahalistest vahenditest ning kirjeldatakse kontrollikoja 900 töötaja
tegevust ELi tuleviku olulisi teemasid käsitlevate sõltumatute ja objektiivsete aruannete
koostamisel. Kuna liikmesriigid seisavad praegu silmitsi paljude ootamatute ülesannetega, on
kontrollikojal oluline roll rõhutada seda, millised ELi tegevuse aspektid toimivad hästi, juhtida
tähelepanu aspektidele, mida saaks parandada, ning anda sisulisi soovitusi selleks, et EL saaks
oma potentsiaali täielikult ära kasutada. See töö võimaldab ELil tugineda oma varasematele
jõupingutustele, et parandada liidu finantsjuhtimist ja tagada tegevuse tulemuslikkus.
2021. aastal töötasid ELi audiitorid endiselt COVID-19 pandeemiast tulenevate reisimist ja
rahvatervist puudutavate piirangute raames. Nende suutlikkus teha auditeid kohapeal oli
jätkuvalt märkimisväärselt piiratud. Nad suutsid aga uue olukorraga kohaneda, muutsid kiiresti
oma töömeetodeid ja õppisid ruttu kasutama uusi töövahendeid, et jätkata tõhusa avaliku sektori
audititeenuse osutamist ELis.
Selle tulemusel tegid ELi audiitorid õigeaegseid ja sisulisi järeldusi ning andsid konkreetseid ja
asjakohaseid soovitusi. Kontrollikoda avaldas 2021. aastal 55 väljaannet, sealhulgas 32
eriaruannet ja ülevaadet, milles käsitleti lahendamist vajavaid ülesandeid paljudes ELi kulu- ja
tegevusvaldkondades. Audiitorid käsitlesid selliseid küsimusi nagu ühine põllumajanduspoliitika
(ÜPP) ja kliimamuutused, „saastaja maksab“ põhimõte, elektromobiilsus, ELi piirikaitseamet
Frontex, ELi koostöö kolmandate riikidega ebaseaduslike rändajate tagasisaatmisel, maksuteabe
vahetamine, kestlik rahandus, rahapesu ja väärinfo. Nad avaldasid ka kaks COVID-19 kriisi
puudutavat aruannet: ülevaate ELi rahvatervise alastest meetmetest ning eriaruande
lennureisijate õiguste kohta pandeemia ajal.
Kontrollikoja väljaanded (auditiaruanded, ülevaated ja arvamused) on oluline osa ELi
aruandlusahelast. Need aitavad Euroopa Parlamendil ja nõukogul jälgida ja kontrollida (eelkõige
iga-aastase eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse kontekstis) ELi poliitikaeesmärkide
täitmist ja eelarve täitmise eest vastutajaid (eelkõige Euroopa Komisjoni).

Aasta tegevusaruanne on tervikuna kättesaadav veebisaidil eca.europa.eu.
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„Kuigi COVID-19 pandeemia ei ole veel möödas, on ELi piire ootamatult tabanud veel üks kohutav
kriis,“ ütles kontrollikoja president Klaus-Heiner Lehne. „Euroopa jaoks on saabunud väga rasked
ajad. Seetõttu peab Euroopa Liit rohkem kui kunagi varem olema ühtne ja tegutsema. Euroopa
Kontrollikoja missioon on praegu olulisem kui kunagi varem: seda silmas pidades jätkame
jõupingutusi, et hinnata ELi tegevuse lisaväärtust.“
Kontrollikoja töökavas 2022+, mis avaldati 2021. aasta detsembris, korratakse kontrollikoja
järgmiste aastate auditiprioriteete ning esitatakse üksikasjad lähiaastatel avaldatava 79
eriaruande ja ülevaate kohta. Töökavas loetletakse kontrollikoja strateegilised valdkonnad: ELi
majanduslik konkurentsivõime; vastupanuvõime ELi julgeolekut ähvardavatele ohtudele ning
vabadusel, demokraatial ja õigusriigil põhinevate Euroopa väärtuste austamine; kliimamuutused
ja loodusvarad; liidu eelarvepoliitika ja avaliku sektori rahandus. Kuueteistkümnes kavandatud
aruandes käsitletakse teemasid, mis on seotud ELi reageerimisega COVID-19-le (näiteks
vaktsiinide hankimisega), ning tehakse rida auditeid Euroopa taasterahastu kohta, mis loodi
selleks, et aidata Euroopal pandeemia tagajärgedega toime tulla.

Selgitav taustteave
Kontrollikoda on ELi sõltumatu välisauditi institutsioon. See asub Luksemburgis ja alustas tööd
aastal 1977. Institutsioonil on ligikaudu 900 töötajat kõikidest ELi liikmesriikidest. Aastal 2021
võeti tööle 80 uut töötajat ning anti 56-le kõrgharidusega noorele kolmeks kuni viieks kuuks
võimalus kontrollikojas praktikat teha. Umbes pooled organisatsiooni töötajatest on naised.
Kontrollikoja 2021. aasta eelarve oli 153,7 miljonit eurot, mis moodustab vähem kui 0,1% ELi
kogukulutustest ja umbes 1,5% liidu halduskuludest.
Kontrollioja ülesanne on
- kontrollida, et ELi raamatupidamine oleks korras, et liit täidaks õigesti talle kehtivaid
finantseeskirju ning et liidu poliitikasuunad ja programmid täidaksid neile seatud
eesmärgid ja tooksid kulutustele vastavat tulu;
- aidata parandada ELi finantsjuhtimist ning edendada aruandekohustuse täitmist ja
läbipaistvust;
- teavitada riskidest, anda kindlust, juhtida tähelepanu puudustele ja edusammudele ning
nõustada ELi poliitikakujundajaid ja seadusandjaid;
- esitada oma tähelepanekud ja soovitused Euroopa Parlamendile, nõukogule,
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning üldsusele.
Kontrollikoja 2021. aasta tegevusaruanne on kättesaadav kontrollikoja veebisaidil eca.europa.eu
ELi 24 keeles.
Tegevusaruanne annab põhjaliku ülevaate kontrollikoja 2021. aasta audititest ja väljaannetest,
liikmesriikides ja kolmandates riikides tehtud kontrollidest ning koostööst peamiste
sidusrühmadega. Lisaks antakse teavet institutsiooni töötajate, juhtimise ja finantside kohta.
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