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2021. aastal keskenduvad ELi audiitorid COVIDiga seotud
meetmetele
Iga neljas Euroopa Kontrollikoja (edaspidi „kontrollikoda“) käesoleva aasta audit käsitleb ELi
reageerimist COVID-19 pandeemiale ja taasterahastut „Next Generation EU“, teatab
kontrollikoda täna avaldatud 2021. aasta auditikavas. Lisaks seavad ELi audiitorid järgmise viie
aasta jooksul eesmärgiks aidata kaasa vastupanuvõimelisema ja kestlikuma Euroopa Liidu
loomisele, mis toetab väärtusi, millel liit põhineb. Kontrollikoda avaldas täna ka oma 2021.–
2025. aasta strateegia, mille kohaselt püüavad audiitorid jätkuvalt pakkuda kodanikele tugevat
auditikindlust, parandades ELi meetmete aruandekohustust ja läbipaistvust ning auditeerides
selle tulemuslikkust kõige olulisemates valdkondades.
ELi audiitorite töökavas 2021+, mis hõlmab ka järgmist aastat, loetletakse 73 eriaruannet ja
ülevaadet, mida nad kavatsevad 2021. ja 2022. aastal avaldada neljas strateegilises valdkonnas:
•
•
•
•

ELi majanduslik konkurentsivõime ja ühtekuuluvus;
kliima- ja ressursiprobleemid;
julgeolek ja euroopalikud väärtused;
eelarvepoliitika ja riigi rahandus.

Need väljaanded keskenduvad peamiselt ELi tegevuse tulemuslikkuse hindamisele ning hõlmavad
valdkondi nagu vaktsiinide hankimine, toiduga kindlustatus ja vaba liikumine pandeemia ajal,
riiklikud taastekavad, koolide digiüleminek, e-valitsus, ringmajandus, kliimameetmete
integreerimine, säästev kalapüük, pettusevastane võitlus ühises põllumajanduspoliitikas, Euroopa
Piiri- ja Rannikuvalve Amet Frontex, ELi pangandusjärelevalve ja lobitöö seadusandjate seas.
Audiitorid valisid need valdkonnad ELi kulutuste ja poliitika elluviimisega seotud peamiste riskide
hindamise alusel.
„Meie 2021. aasta töökava tähistab meie uue strateegia algust, mis suunab meie tööd ELi
sõltumatu välisaudiitorina kuni 2025. aastani,“ ütles kontrollikoja president Klaus-Heiner Lehne.
„ELi kodanikud saavad endiselt loota sellele, et keskendume ELi tulevikku mõjutavatele peamistele
teemadele: suuname oma auditid nendele valdkondadele, mille puhul saame anda suurimat
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lisaväärtust, tuues esile, mis toimib hästi, ja juhtides tähelepanu sellele, mis ei toimi. See kehtib ka
ELi uute meetmete kohta, mida võetakse, et kaitsta kodanikke pandeemia kahjuliku mõju eest.“
Järgmise viie aasta jooksul arendavad audiitorid edasi ka oma auditi käsitlusviisi ELi
raamatupidamise aastaaruannete heakskiitmiseks ja kulude eeskirjadele vastavuse
kontrollimiseks. Nad võtavad arvesse järgmise mitmeaastase finantsraamistikuga (2021–2027) ja
NGEU taasterahastuga seotud kaugeleulatuvaid muudatusi, mis mõjutavad ELi eelarve
rahastamist ja kasutamist; see hõlmab ka uut liiki omavahendeid ning võimalikku üleminekut
rahastamiskõlblikkuse eeskirjadelt tulemuslikkusel põhinevatele aspektidele. Teine tähelepanu
keskmes olev valdkond on tihedam koostöö ELi pettuste avastamise organitega ning suurem
panus pettusevastasesse võitlusesse ELi kulutuste ja tulude kogumise valdkonnas.
2021.–2025. aasta kontrollikoja strateegias vaadeldakse ka võimalikke muudatusi audiitorite
enda volitustes. Kontrollikoja peamine ülesanne on nõuda ELi vahendeid haldavatelt ja ELi
poliitikat rakendavatelt asutustelt aruandekohustuse täitmist, kuid endiselt esineb aruandlus- ja
auditilünki. Seetõttu taotlevad ELi audiitorid lähiaastatel selgeid ja laiemaid volitusi auditeerida
mitte ainult ELi organeid, nagu praegu, vaid ka peamisi ELi toimimise seisukohast olulisi
valitsustevahelisi struktuure.
Taustteave
Euroopa Kontrollikoja ülesanne on kontrollida, kas ELi rahalised vahendid on kogutud ja
kasutatud vastavalt asjakohastele õigusnormidele, raamatupidamises korrektselt kajastatud ning
neid kasutatakse tõhusalt ja tulemuslikult ELi kodanike huvides. Kontrollikoja auditiaruanded ja
arvamused moodustavad olulise osa ELi aruandlusahelast, ning neid kasutatakse selleks, et
kontrollida ELi eelarve täitmise eest vastutajaid: komisjoni, muid ELi asutusi ja liikmesriikide
haldusasutusi. Samuti aitavad need ELi kodanikel paremini mõista, kuidas EL ja selle liikmesriigid
tegelevad tänaste ja tulevaste ülesannete lahendamisega.
2021.–2025. aasta Euroopa Kontrollikoja strateegia ja töökava 2021+ on kättesaadavad
kontrollikoja veebisaidil (eca.europa.eu) inglise keeles; dokumentide versioonid ELi teistes
keeltes avaldatakse varsti.
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