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ELi audiitorid uurivad partnerriikide 
eelarvetoetust puudutavaid andmeid 
Euroopa Kontrollikoda auditeerib seda, kui usaldusväärsed on andmed, millel põhineb peaaegu 
viiendik väljaspool liitu asuvatele partnerriikidele antavast rahalisest abist. Nende 
eelarvetoetusena tuntud maksetega toetatakse ELi partnerriike reformide läbiviimisel ja ÜRO 
kestliku arengu eesmärkide saavutamisel. 

2017. aastal moodustas eelarvetoetus 18% ELi eelarvest ja Euroopa Arengufondist ELi 
mittekuuluvatele riikidele antud abist. Sama aasta lõpuks oli EL sõlminud 270 eelarvetoetuse 
lepingut, mille hinnanguline maht oli 12,7 miljardit eurot. 

Audiitorid avaldasid täna ELi eelarvetoetust käsitleva auditi tutvustuse. Audititutvustused (varem 
nimetati neid taustdokumentideks) annavad teavet auditeeritavast poliitikast või programmidest 
huvitatutele. Neis käsitletakse käimasolevat auditiülesannet.  

ELi eelarvetoetus jaguneb kaheks osaks: ühe suurus on kindlaks määratud ja teine sõltub 
saavutatud tulemustest. Muutuva suurusega osa puhul on oluline tähtsus edusamme 
puudutavatel andmetel, sest neist sõltub toetuse väljamaksmine.  

Auditi käigus uurivad audiitorid, kas Euroopa Komisjonil on juurdepääs asjakohastele ja 
usaldusväärsetele tulemusandmetele, mille alusel otsustada eelarvetoetuse muutuva osa 
väljamaksmine. Eelkõige uuritakse, kas 

• komisjon hindab põhjalikult partnerriikide suutlikkust esitada tulemuslikkuse kohta 
asjakohaseid ja usaldusväärseid andmeid; 

• eelarvetoetuse lepingud sisaldavad punkte, mis võimaldavad toetatavates sektorites tehtud 
edusammude tõhusat seiret; 

• komisjon kontrollib tõhusalt muutuva suurusega osamaksete maksmise aluseks olevaid 
andmeid.  
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Auditi eest vastutava Euroopa Kontrollikoja liikme Hannu Takkula sõnul „põhineb arukas 
otsustusprotsess kvaliteetsetel ja õigeaegsetel andmetel. Seetõttu on äärmiselt oluline kasutada 
eelarvetoetuse maksmisel asjakohaseid ja usaldusväärseid andmeid.“  

 

Toimetajatele  

Euroopa Kontrollikoda on juba avaldanud kaks eriaruannet ELi eelarvetoetuse muude aspektide 
kohta: „Komisjonipoolne üldeelarve toetus Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna 
riikides, Ladina-Ameerikas ja Aasia riikides“ (eriaruanne nr 11/2010) ning „Eelarvetoetuse 
kasutamine siseriiklike tulude kasutuselevõtu soodustamiseks Sahara-taguses Aafrikas“ 
(eriaruanne nr 35/2016).  

Eelarvetoetust on erineval määral käsitletud veel mitmes muus aruandes. Nende aruannete 
tulemusi kasutatakse ka kõnealuses auditis. 

Pressiteate eesmärk on edastada Euroopa Kontrollikoja audititutvustuse põhisõnumid. Dokument 
on inglise keeles tervikuna kättesaadav aadressil www.eca.europa.eu. 
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