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ELi audiitorite sõnul tuleks Euroopa Komisjoni juhtimist
veelgi parandada
Euroopa Kontrollikoja äsja avaldatud aruande kohaselt peab Euroopa Komisjon peamiste riskide
maandamiseks veelgi tugevdama kogu institutsiooni juhtimisstruktuuri. Audiitorite sõnul on komisjon
viimastes organisatsiooni reformides hakanud käsitlema mõningaid kapseldunud mudeli riske, kuid komisjon
kaldub mitmes valdkonnas kõrvale rahvusvahelisest parimast tavast või ei täida seda täies mahus.
Audiitorid uurisid komisjoni juhtimiskorda ning keskendusid auditeerimisele, finantsjuhtimisele ja kontrollile, et
selgitada välja, kas need on kooskõlas parima tavaga ja vastavad institutsiooni vajadustele. Pärast Santeri juhitud
komisjoni tagasiastumist 2000. aastal kiitis komisjon heaks valge raamatu „Komisjoni uuendamine“, mille
eesmärk oli ajakohastada komisjoni juhtimist. Parimat tava on aga edasi arendatud. Võetud meetmetele
vaatamata leidsid audiitorid, et komisjon kaldub mitmes valdkonnas kõrvale rahvusvaheliste ja riiklike
organisatsioonide kehtestatud parimast tavast või ei täida seda täies mahus.
„Õige juhtimise tagamine on esmatähtis nii avaliku kui ka erasektori organites,“ ütles aruande eest vastutav
kontrollikoja liige Lazaros S. Lazarou. „Komisjoni praegune juhtimisviis küll toimib, kuid seda tuleks
ajakohastada. Komisjon peab juhtimise alal olema eeskujuks ning olema teerajaja parima tava
edasiarendamisel.“
Audiitorite sõnul on viimastes organisatsiooni reformides on hakatud käsitlema mõningaid kapseldunud mudeli
riske, kuid komisjon peab veelgi tugevdama kogu organisatsiooni juhtimisstruktuuri.
Audiitorid märkisid, et kuigi komisjoni enda siseauditi talituse tegevus on suunatud sisekontrollile, vastutavad
väljaspool komisjoni tehtud kulude järelevalve eest konkreetsed peadirektoraadid ja üksused. See piirab auditi
järelevalvekomiteele kättesaadava teabe hulka. Komisjoni auditi järelevalvekomitee roll ja koosseis on väiksem
kui sarnaste rahvusvaheliste organisatsioonide auditikomiteedel.
Audiitorid märgivad, et komisjon on hakanud viimasel ajal lisama raamatupidamisaruannetele ka
mittefinantsteavet. Sellele vaatamata esitab komisjon raamatupidamisaruandele lisaks endiselt vähem
mittefinantsteavet kui võrdluseks valitud organisatsioonid.

Pressiteate eesmärk on edastada Euroopa Kontrollikoja vastu võetud eriaruande põhisõnumid.
Aruanne on tervikuna kättesaadav aadressil www.eca.europa.eu

ECA Press

Mark Rogerson – kõneisik
T: (+352) 4398 47063
Damijan Fišer – pressiametnik
T: (+352) 4398 45410
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg
E: press@eca.europa.eu @EUAuditorsECA eca.europa.eu

M: (+352) 691 55 30 63
M: (+352) 621 55 22 24

Audiitorid soovitavad komisjonil:
•

selgitada oma põhjusi, kui komisjon otsustab mitte järgida parimat tava;

•

kutsuda siseauditi talitust tegema rohkem audititööd kõrgetasemeliste juhtimisküsimuste alal;

•

viia lõpule sisekontrolliraamistiku ühtlustamine hea juhtimistava põhimõtetega;

•

avaldada raamatupidamise aastaaruanded varem;

•
koondada olemasolevates aruannetes esitatud teabe ühtseks aruandeks või aruandluspaketiks, mis
esitatakse auditeerimiseks õigeaegselt;
•

avaldada hinnangulise veamäära, võttes aluseks järjepideva metoodika;

•

ajakohastada oma juhtimiskorda ja avaldada korrapäraselt sellekohast teavet;

•
muuta auditi järelevalvekomitee selliseks auditikomiteeks, mis koosneb valdavalt sõltumatutest
välisliikmetest, ja suurendada selle volitusi.
Eriaruanne nr 27/2016: „Euroopa Komisjoni juhtimine kui parim tava?“ on kättesaadav ELi 23 ametlikus keeles.
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