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ELi audiitorite 2020. aasta töökava:
kontrollida, kas EL saavutab tulemusi
Euroopa Kontrollikoda avaldas täna oma järgmise aasta töökava, mis sisaldab tulevasi
auditiprioriteete. Need auditid käsitlevad suurt hulka teemasid, mis kajastavad ELi peamisi
sõlmküsimusi ja murekohti: loodusressursside jätkusuutlikku kasutamist, majanduskasvu ja
kaasamist, rännet, julgeolekut ja ülemaailmset arengut, ühtset turgu ning vastutustundlikku ja
tõhusat ELi. Audiitorid kontrollivaid neid valdkondi, et teha kindlaks, kas EL täidab võetud
kohustusi.
2020. aasta töökavas on esitatud rohkem teavet 41 aruande kohta, mida kontrollikoda kavatseb
avaldada 2020. aastal ning mis on välja valitud ELi kulutuste ja poliitika elluviimisega seotud
peamiste riskide hindamise alusel. Audiitorid avaldavad ka esmakordselt aastaaruande ELi
poliitika elluviimise tulemuslikkuse kohta. Nimetatud aruanne avaldatakse lisaks kontrollikoja
aastaaruannetele ELi eelarve, Euroopa Arengufondide, Ühtse Kriisilahendusnõukogu, ELi
asutuste, ühisettevõtete ja Euroopa koolide kohta. Audiitorid esitavad arvamusi uute või
ajakohastatud ELi õigusaktide kohta, millel on finantsmõju.
„Kuigi ELi 140 miljardi euro suurune aastane kogueelarve võib tunduda suur, moodustab see vaid
ligikaudu 1 % liikmesriikide kogurahvatulust,“ ütles Euroopa Kontrollikoja president KlausHeiner Lehne. „Seetõttu on veelgi olulisem, et seda eelarvet kasutataks tõhusalt, ning seepärast
püüame oma töös üha rohkem hinnata seda, kas ELi poliitika ja programmid saavutavad neile
seatud eesmärgid ja annavad lisaväärtust, mitte ei järgi ainult kehtestatud eeskirju.“
ELi audiitorid on oma järgmise aasta töö suunanud jätkusuutlikkuse uurimisele. Seepärast
uurivad nad jätkuvalt ka 2020. aastal seda, kas EL tegeleb piisavalt kliimamuutustega, koostades
muu hulgas aruandeid pestitsiidide kasutamise, plastijäätmete, merekeskkonna,
põllumajanduse bioloogilise mitmekesisuse ja tolmeldajate kohta. Nad võtavad arvesse ka ÜRO
kestliku arengu eesmärke, mis hõlmavad järgmisel aastal 14 eesmärki 17-st.

Pressiteate eesmärk on edastada Euroopa Kontrollikoja 2020. aasta töökava põhisõnumid.
Töökava on tervikuna kättesaadav aadressil www.eca.europa.eu.
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Kontrollikoja 2020. aasta auditiprioriteedid hõlmavad ka ühtekuuluvuse, majanduskasvu ja
kaasatuse valdkondade investeeringuid käsitlevaid ülesandeid. Audiitorid uurivad eelkõige
investeeringuid Euroopa piirkondi ühendavasse maanteetaristusse, ELi kultuurilist rahastamist
ning meetmeid laste vaesuse vastu võitlemiseks. Nad uurivad ka Euroopa Komisjoni
ühtekuuluvusvaldkonna programmitöö perioodi 2014–2020 kindlustandvat süsteemi. Lisaks
uurivad nad ELi välistegevust ja julgeolekupoliitikat, eelkõige audititega, mis käsitlevad Frontexi
uusi volitusi Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametina, õigusriigi põhimõtet Ukrainas ja
küberturvalisust ELis.
Audiitorid uurivad ka ühtse turu toimimise ja rahaliidu jätkusuutlikkuse võtmeküsimusi, nagu ELi
järelevalve seoses pankadele suunatud riigiabi andmisega pärast finantskriisi, maksuteabe
vahetamine liikmesriikide vahel ja Euroopa kosmosevarad.
Prioriteetses valdkonnas „ELi raamatupidamisarvestuse kontrollimine ja tõhus haldamine“
uurivad audiitorid ELi reageerimist Hiina siiditee algatusele, eelkõige selle Euroopa ja Aasia
ühendamise strateegiale. Nad hindavad muu hulgas ka Euroopa investeerimisnõustamise keskust
ja kolmandate riikide panust ELi eelarvesse.
Selliste ulatuslike teemade kohta koostab Euroopa Kontrollikoda ELi kodanikele ja
poliitikakujundajatele ka edaspidi sõltumatuid aruandeid ELi tuleviku võtmeküsimuste kohta,
tuues välja, mis toimib hästi, ja juhib tähelepanu sellele, mis mitte.

Toimetajatele
ELi välisaudiitorina aitab kontrollikoda parandada ELi finantsjuhtimist ja edendab
aruandekohustust ja läbipaistvust. Kontrollikoda hoiatab riskide eest, annab kindlust ning juhib
tähelepanu nii puudustele kui ka edusammudele.
Kontrollikoja auditiaruanded ja arvamused on oluline osa ELi aruandlusahelast. Neid kasutatakse
selleks, et kontrollida ELi poliitikavaldkondade ja programmide rakendamise eest vastutajaid:
komisjoni, teisi ELi institutsioone ja asutusi ning liikmesriikide haldusasutusi. Samuti aitavad need
ELi kodanikel paremini mõista, kuidas EL ja selle liikmesriigid tegelevad tänaste ja tulevaste
probleemide lahendamisega.
2020. aasta töökava on kättesaadav Euroopa Kontrollikoja veebisaidil eca.europa.eu ELi 23
keeles.
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