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ELi audiitorite sõnul keskendutakse 2019. aasta auditites
ELi praegustele põhiprobleemidele
Euroopa Kontrollikoda avaldas täna oma 2019. aasta töökava, milles audiitorid annavad
üksikasjalikku teavet oma auditiprioriteetide ja aruannete kohta, mida nad kavatsevad
järgmisel aastal avaldada. Need hõlmavad mitmesuguseid teemasid, mis kajastavad ELi
praeguseid probleeme ja keskenduvad üha enam sellele, et hinnata, kas ELi poliitika ja
programmid täidavad oma eesmärke ja lisavad väärtust. Auditites käsitletakse loodusvarade
säästva kasutamise, majanduskasvu ja kaasatuse, rände, julgeoleku ja ülemaailmse arengu,
ühtse turu ning vastutustundliku ja tõhusa ELi jaoks kõige murettekitavaid küsimusi.
Audiitorid kavatsevad hinnata pagulaste hädaolukorras ümberpaigutamise kava rakendamist ja
piirikontrolli korraldust ning vaadata läbi alles arenev ELi kaitsepoliitika. Samuti on nende
eesmärk uurida piiriüleste tervishoiuteenuste tõhusust, tuua esile ELi sõidukite heitkoguste
mõõtmise süsteemi probleemid ning analüüsida, kas ELi kliima- ja energiapoliitikas rakendatakse
keskkonnahoidlikkuse kriteeriume selle kohta, milliseid investeeringuid teha. Auditiprioriteedid
sisaldavad ka ülesandeid järgmistes valdkondades: pestitsiidid, Euroopa piirkondi ühendavate
maanteede investeeringud, ELi toetus kultuurivaldkonnas ja pankadele antav riigiabi.
„Kontrollikoda uurib kõiki neid valdkondi, et teha kindlaks, kas EL täidab oma lubadusi,“ ütles
Euroopa Kontrollikoja president Klaus-Heiner Lehne. „See võimaldab meil jätkata ELi kodanikele
ning meie institutsioonilistele sidusrühmadele ja partneritele nii ELi kui liikmesriikide tasandil
sõltumatute ja objektiivsete aruannete pakkumist ELi tulevikku puudutavate põhiküsimuste kohta,
milles rõhutatakse, mis toimib hästi, ja juhitakse tähelepanu sellele, mis mitte.“
Audiitorite töökava avaldatakse ELi jaoks olulisel ajal, mil peetakse läbirääkimisi selle järgmise,
aastate 2021–2027 pikaajalise kulutuste kava üle, mis tuleb paika panna 2019. aasta lõpuks.
Järgmisel aastal lahkub Ühendkuningriik EList, valitakse uus Euroopa Parlament ja tööd alustab
uus komisjon.
Töökava sisaldab täpsemat teavet umbes 35 eriaruande ja muu ülevaadetel põhineva väljaande
kohta, mida audiitorid kavatsevad 2019. aastal avaldada. Kõnealused aruanded koostatakse
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peamiselt tulemusauditite põhjal, mille audiitorid valivad välja ELi kulutuste ja poliitika
elluviimisega seotud peamiste riskide hindamisega.
Lisaks avaldavad audiitorid iga-aastased aruanded ELi eelarve, Euroopa Arengufondide ja ELi
asutuste ning ühisettevõtete kohta, samuti avaldavad nad arvamusi uute või ajakohastatud ELi
õigusaktide kohta, millel on finantsmõju.
Toimetajatele
ELi iga-aastane eelarve on ligikaudu 140 miljardit eurot. See moodustab ca 1% kõigi ELi
liikmesriikide kogurahvatulust ja ca 2% valitsemissektori kogukuludest.
Kontrollikoja kui ELi sõltumatu välisaudiitori roll on kontrollida, kas ELi rahalised vahendid on
õigesti arvutatud, kogutud ja kasutatud vastavalt asjakohastele õigusnormidele, ning kas nendega
saavutati tõhusaid ja mõjusaid tulemusi. Kontrollikoja auditiaruanded ja arvamused on ELi
vastutusahela oluline osa ning aitavad kodanikel paremini mõista, kuidas EL ja selle liikmesriigid
käsitlevad praegusi ja tulevasi probleeme.
2019. aasta töökava on kättesaadav Euroopa Kontrollikoja veebisaidil eca.europa.eu ELi 23
keeles.
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