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ELi audiitorite sõnul peab EL tagasi võitma oma
kodanike usalduse
Euroopa Kontrollikoja uus president Klaus-Heiner Lehne hoiatas, et Euroopa institutsioonid on
teatud määral kaotanud oma kodanike usalduse. Euroopa Kontrollikoja 2015. aasta
aastaaruannet Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjonile esitledes ütles Lehne, et
järgnevatel kuudel ja aastatel on ELi üheks tähtsaimaks ülesandeks selle usalduse taastamine.
Lehne ütles parlamendiliikmetele, et vaja on reformi, ja milline see reform ka ei oleks, peab see
tuginema kindlale finantsalusele. See tähendab, et ELi raamatupidamisarvestus peab olema
laitmatu, EL peab tagama, et finantseeskirju kohaldatakse õigesti, saavutatakse kulutõhusus
ning tagatakse läbipaistvus ja kindlus.
„Inimesed ei hakkagi ELi institutsioone usaldama, kui nad ei usu, et me hoiame nende raha nii,
nagu vaja ning peame selle üle asjakohast arvestust“, ütles Lehne.
ELi audiitorite aastaaruanne näitab, et toetusesaajate kulude hüvitamisel põhinevate
toetuskavade veamäärad on üldiselt kõrgemad kui toetusõigustel põhinevatel kavadel. Samuti
juhitakse aruandes tähelepanu finantsjuhtimise alastele riskidele, mis on seotud ELi eelarvest
otseselt või kaudselt laenude, tagatiste ja omakapitaliinvesteeringute vormis antava
finantstoetusega.
Kontrollikoda kiitis Euroopa Liidu 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande heaks, nagu igal
aastal alates 2007. aastast. Samuti järeldati, et ELi tulude kogumises vigu ei esinenud. Kulude
veamäär oli kontrollikoja hinnangul aga 3,8 % (2014. aastal 4,4 %). See ei väljenda pettust,
ebatõhusust ega raiskamist, vaid see on hinnang summa kohta, mida ei oleks tohtinud välja
maksta, kuna selle kasutus ei vastanud täielikult ELi eeskirjadele.
Kontrollikoda leidis taas, et koostöös liikmesriikidega täidetava eelarve ning komisjoni poolt otse
täidetava eelarve hinnangulised veamäärad on sarnase suurusega (vastavalt 4,0 ja 3,9 %).
Aruandes rõhutatakse, et üks peamisi kulude veamäära mõjutavaid tegureid on erinevus kulude
hüvitamisel põhinevate toetuskavade (EL hüvitab toetuskõlblike tegevuste kulud toetusesaajate
esitatud väljamaksetaotluste alusel) ning toetusõigustel põhinevate kavade vahel, mille puhul
maksed tehakse teatud tingimuste täitmise korral. Kulude hüvitamisega seotud kulutusi
iseloomustab palju suurem veamäär (5,2 %) kui toetusõigustel põhinevaid kulutusi (1,9 %).
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Audiitorite sõnul aitasid liikmesriikide ametiasutuste ja komisjoni võetud parandusmeetmed
kaasa hinnangulise veamäära vähendamisele. Hoolimata juba võetud meetmetest saaks komisjon
aga veelgi parandada oma riskihindamist ja suurendada parandusmeetmete mõju.
Märkimisväärse osa vigadest oleks saanud ära hoida või avastada ja parandada enne nendega
seotud maksete tegemist.
Vaatamata sellele, et liikmesriigid on audiitorite soovitustest üsna hästi teadlikud, on soovituste
põhjal ametlikult võetavate meetmete tase liikmesriigiti väga varieeruv. Seetõttu on liikmesriikide
tasandil poliitikas ja tavades audiitorite hinnangul tehtud vaid piiratud määral muudatusi.
Toimetajatele
Euroopa Kontrollikoda on Euroopa Liidu sõltumatu kontrolliasutus. Kontrollikoja auditiaruanded
ja arvamused on oluline osa ELi aruandlusahelast. Kontrollikoja väljundeid kasutatakse selleks, et
kontrollida (eelkõige iga-aastase eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames) ELi
eelarve haldamise eest vastutajaid. Vastutajaks on peamiselt Euroopa Komisjon, kuid ka teised
ELi institutsioonid ja asutused. Kuid ligikaudu 80 % puhul kuludest (põhiliselt põllumajandus ja
ühtekuuluvus) jagatakse vastutust liikmesriikidega. Kontrollikoja audiitorid testivad tehingute
valimeid, et anda statistikal põhinev hinnang selle kohta, mil määral on tulud ja kuluvaldkonnad
(poliitikavaldkondade rühmad) vigadest mõjutatud.
ELi 2015. aasta eelarvelised kulud olid 142,5 miljardit eurot ehk umbes 285 eurot iga kodaniku
kohta. See moodustab ligikaudu 1 % ELi kogurahvatulust ja 2 % kõikide ELi liikmesriikide avaliku
sektori kulutustest.
Euroopa Kontrollikoja 2015. aasta aastaaruande täisversioon asub siin:
www.eca.europa.eu/et/Pages/AR2015.aspx

2

