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Audiitorid vaatavad läbi ELi rahvatervise ja majandusalased
COVID-19ga seotud meetmed
Euroopa Kontrollikoda vaatas täna läbi oma 2020. aasta tööprogrammi, et keskenduda oma töös
COVID-19ga seotud aspektidele: kohaldati mitmete käimasolevate ülesannete ulatust,
lähenemisviisi ja ajastust ning lisaks otsustati katkestada mõned ülesanded, mis olid algselt
kavandatud 2020. aastaks. ELi välisaudiitorina on kontrollikoda lisanud programmi ka kaks uut
ülevaadet: üks neist käsitleb ELi panust rahvatervisesse ja teine majanduspoliitilist reageerimist
koroonaviiruse pandeemiale. Mõlema ülevaate eesmärk on anda panus avalikku arutellu selle
üle, kuidas EL ja selle liikmesriigid on tegelenud pandeemia tagajärgedega. Lisaks aitavad need
koondada saadud kogemusi ning on abiks aruteludes ELi ja selle organite rolli üle praeguses ja
tulevastes kriisides.
COVID-19 pandeemia on põhjustanud ELile ja selle liikmesriikidele enneolematuid probleeme
paljudes poliitikavaldkondades. Kontrollikoda on oma programmi läbi vaadanud, tagamaks, et tema
2020. aasta töö vastab neile väljakutsetele nii palju kui võimalik ja paindlikult. Vajaduse korral on
audiitorid muutnud käimasolevate ülesannete ulatust ning kohandanud lähenemisviisi ja ajakava, et
võtta arvesse muutunud ja muutuvaid asjaolusid. Samuti on nad otsustanud katkestada neli
ülesannet ja lisada kaks ülevaadet, milles keskendutakse COVID-19 kriisile.
„Euroopa Komisjon ning teised ELi poliitika ja programmide rakendamise eest vastutavad ELi ja
riiklikud asutused tegutsevad endiselt kriisiolukorras. Me mõistame nende praeguseid piiranguid
audititega tegelemisel ning meie audiitorid hoolitsevad selle eest, et neid liigselt ei koormataks ega
seataks ohtu nende pakilist tööd kriisile reageerimisel,“ ütles Euroopa Kontrollikoja president
Klaus-Heiner Lehne. „COVID-19st tingitud tööprogrammi läbivaatamisega soovime tagada, et meie
auditid ja ülevaated aitavad kaasa avalikule arutelule selle üle, kuidas on EL ja selle liikmesriigid
toime tulnud pandeemia mõjudele reageerimisega.“
Kaks uut ülevaadet annavad sõltumatu, objektiivse ja erapooletu pildi ELi tegevusest ja rollist kriisi
lahendamisel kahes peamises valdkonnas.
-

Rahvatervis: kogu Euroopas on ELi poliitikakujundajate ja haldusasutuste jaoks esmatähtis
COVID-19 ning selle tõsiste majanduslike ja sotsiaalsete tagajärgede leevendamine. ELi
reageering on juba praegu tähelepanu keskmes ning esinevad pinged ELi õiguslike
kohustuste ja üldsuse ootuste vahel. Kindel on ka asjaolu, et kõrgeimal tasandil toimuvad
sel teemal pingelised poliitilised arutelud. Selle ülevaate peamine eesmärk on uurida
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vahendeid ja meetmeid, mille abil komisjon ja ELi ametid on püüdnud pandeemia ajal
kaitsta inimeste tervist.
-

Majandus: ülevaates keskendutakse ELi majanduse koordineerimisega seotud meetmetele
ja väljakutsetele ning antakse põhjalik ülevaade ELi ja liikmesriikide majanduspoliitilistest
meetmetest võitluses pandeemia vastu. Selles kajastatakse nende kulusid ja juhtimiskorda
ning kaardistatakse ELi eelarve ja majanduse tulevase koordineerimise riskid ja võimalused,
mis tulenevad otsustest, mille liikmesriigid ja ELi ametiasutused on teinud ja peavad tegema
lähitulevikus.

Mõlemas ülevaates esitatakse üldine kirjeldus vastava valdkonna faktidest ning antakse
informatiivne hinnang olulistele finantsjuhtimise, juhtimise, läbipaistvuse ja aruandekohustusega
seotud küsimustele. Need põhinevad peamiselt avalikult kättesaadavatel dokumentidel ja aitavad
kindlaks teha konkreetseid küsimusi, mis nõuavad täiendavat ja üksikasjalikumat audititööd.
Ülevaateid saab kasutada tulevaste auditite ettevalmistamiseks.
Kontrollikoja läbivaadatud 2020. aasta tööprogrammiga saab tutvuda meie veebisaidil
(eca.europa.eu).
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Kontrollikoja meetmed seoses COVID-19 pandeemiaga
Kontrollikoda on astunud vajalikke samme, et jätkata COVID-19 pandeemia ajal tõhusa avaliku
audititeenuse osutamist ELis ning õigeaegsete auditiaruannete, arvamuste ja ülevaadete avaldamist,
niivõrd kui see on praegustes keerulistes tingimustes võimalik. Ühtlasi avaldame tänu kõigile neile, kes
päästavad elusid ja võitlevad pandeemiaga nii Luksemburgis, ELis kui kogu maailmas. Toetame ka
Luksemburgi valitsuse poliitikat rahvatervise kaitsmisel. Me leevendame praeguse tervishoiukriisi mõju
oma töötajatele ning oleme võtnud ettevaatusabinõusid, et viia töötajatele ja nende perekondadele
avalduv oht miinimumini.
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