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ELi audiitorite sõnul peab EL keskenduma oma kulude tõhustamisele 
 
Kontrollikoja täna avaldatud aastaaruandes ELi eelarve kohta hoiatatakse, et eelarvesüsteem on liiga palju suunatud 
vahendite ärakasutamisele ja peaks rohkem keskenduma tulemuste saavutamisele. Euroopa Liidu sõltumatu audiitorina 
kinnitas kontrollikoda ELi 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande, kuid rõhutab, et ELi kulutuste haldamine tervikuna 
ei ole veel piisavalt hea – ei ELi tasandil ega liikmesriikides. 
 
ELi audiitorite sõnul keskenduti programmitöö perioodil 2007–2013 pigem ELi vahendite ärakasutamisele (nö kasuta või 
tagasta) ja nõuetele vastavusele kui heale tulemuslikkusele. Näiteks pöörati ELi vahendeid saavate projektide valikul 
tähelepanu esiteks olemasolevate ELi vahendite väljamaksmisele, teiseks eeskirjade järgimisele ning alles siis (ja vaid 
piiratud määral) tulemustele ja mõjule.  
 
Kontrollikoja president Vítor Caldeira ütles: „Nüüdsest tuleb ELi rahalisi vahendeid hoolikamalt hallata ja kontrollida. 
Euroopa Komisjon ja liikmesriigid peavad rohkem tähelepanu pöörama sellele, kuidas nad meie maksumaksjate raha 
kasutavad. Vajame rohkem stiimuleid tulemuslikkuse parandamiseks ja kulutustele vastava tulu saavutamiseks, samuti 
täpsemaid pikaajalisi prognoose tagamaks, et Euroopa kavandatud kulude katmiseks on piisavalt raha. Üksnes tavapärase 
menetluse järgimisest enam ei piisa.”  
 
Kontrollikoda esitab ELi 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta märkuseta auditiarvamuse. 
Samuti järeldatakse, et ELi tulude kogumises vigu ei esinenud. ELi kulude hinnanguline veamäär oli aga 4,7 % (2012. aastal 
4,8 %). Kontrollikoja hinnangulise veamääraga ei mõõdeta pettuste hulka, ebatõhusust ega raiskamist. See on hinnang 
summade kohta, mida ei oleks tohtinud ELi eelarvest välja maksta, kuna nende kasutus ei vastanud ELi eeskirjadele. 
Tüüpilisteks vigadeks olid maksed ettevõttele, kes oli küll VKE-na registreeritud, kuid kuulus tegelikkuses suurettevõttele, 
või kehtivate riigihankelepingute raames lisalepingute sõlmimine, võttes seega teistelt pakkujatelt võimaluse oma 
pakkumus esitada.  
 
Enamik vigadest esines kuluvaldkondades, mille haldamine toimub komisjoni ja liikmesriikide koostöös. Kaks kõige enam 
vigadest mõjutatud kuluvaldkonda olid taas regionaalareng, energeetika ja transport (veamäär 6,9 %) ning maaelu areng, 
keskkond, kalandus ning tervishoid (veamäär 6,7 %). Koostöös liikmesriikidega hallatavate valdkondade puhul oli 
hinnanguline veamäär 5,2 % ja enamasti komisjoni poolt otse hallatavate kuluprogrammide puhul 3,7 %. ELi halduskulude 
hinnanguline veamäär oli 1 %. 
 
Liikmesriikide ja komisjoni võetud parandusmeetmed ning valesti makstud summade sissenõudmine aitasid kaasa 
hinnangulise veamäära vähendamisele. ELi audiitorite sõnul oleks ilma nende meetmeteta kulude üldine veamäär olnud 
6,3 % (mitte 4,7 %). Sarnaselt eelmiste aastatega järeldasid ELi audiitorid, et liikmesriikide ametiasutustel oli paljude 
vigadest mõjutatud tehingute puhul küllalt teavet nende parandamiseks enne komisjonilt kulude hüvitamise nõudmist. See 
oleks veamäära oluliselt vähendanud näiteks maaelu arengu, keskkonna, kalanduse ning tervishoiu valdkonna puhul (6,7 %-
lt 2,0 %-le).  
Kontrollikoda on täielikult pühendunud ELi institutsioonide ja liikmesriikide abistamisele, et ELi vahendeid parimal moel 
kasutada ja seeläbi saavutada tulemused, mida ELi kodanikud õigustatult ootavad. 
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Euroopa Kontrollikoja 2013. aasta aastaaruanne on kättesaadav veebisaidil www.eca.europa.eu 
 

Toimetajatele: 
 
Euroopa Kontrollikoda on Euroopa Liidu sõltumatu kontrolliasutus. Kontrollikoja auditiaruanded ja arvamused on oluline 
osa ELi aruandlusahelast. Meie väljundeid kasutatakse selleks, et kontrollida (eelkõige iga-aastase eelarve täitmisele 
heakskiidu andmise menetluse raames) ELi eelarve haldamise eest vastutajaid. Vastutajaks on peamiselt Euroopa Komisjon, 
kuid ka teised ELi institutsioonid ja asutused. Kuid ligikaudu 80 % puhul kuludest (põhiliselt põllumajandus ja ühtekuuluvus) 
toimub haldus koostöös liikmesriikidega. Kontrollikoda testib tehingute valimeid, et anda statistikal põhinev hinnang selle 
kohta, mil määral on tulud ja erinevad kuluvaldkonnad vigadest mõjutatud.  
 
ELi 2013. aasta eelarvelised kulud olid kokku 148,5 miljardit eurot ehk umbkaudu 290 eurot kodaniku kohta. Need kulud 
moodustavad ligikaudu 1 % ELi kogurahvatulust ja 2 % kõikide ELi liikmesriikide avaliku sektori kulutustest.  
 
Kontrollikoda on väljastanud ka taustadokumendi pealkirjaga „Põllumajandus ja ühtekuuluvus: ülevaade perioodi 2007–
2013 ELi kuludest”, milles tuuakse välja kõnealusel perioodil ELi finantsjuhtimise ja kontrolli alal saadud kogemused ning 
loetletakse perioodil 2014–2020 ees seisvad ülesanded. 
 
Kontrollikoja 2013. aasta aastaaruande kohta täiendava teabe saamiseks klikkige SIIA 
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