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ELi audiitorite sõnul annab ELi 2016. aasta raamatupidamise 
aastaaruanne õige ja õiglase ülevaate ning eeskirjadevastaselt 

tehtud kulude osakaal on veelgi vähenenud 

Euroopa Kontrollikoja värske aastaaruande kohaselt on ELi eelarvest tehtud maksete hinnanguline 
veamäär viimastel aastatel jätkuvalt vähenenud. 2016. aastal auditeeritud kuludest ligi poole puhul oli 
veamäär allpool 2 % suurust olulisuse piirmäära. Seega esitab kontrollikoda 2016. aasta maksete kohta 
märkusega (mitte vastupidise) arvamuse. See toimub esmakordselt pärast 1994. aastat, mil iga-aastast 
kinnitavat avaldust väljastama hakati. Lisaks esitavad audiitorid ELi 2016. aasta raamatupidamise 
aastaaruande usaldusväärsuse kohta taas märkuseta arvamuse, nagu nad on seda teinud juba alates 
2007. aastast. 2016. aasta tulud ei olnud olulisel määral vigadest mõjutatud. 

ELi kulutuste hinnanguline veamäär 2016. aastal oli 3,1 % (2015. aastal 3,8 % ja 2014. aastal 4,4 %). 

Toetusõiguste alusel tehtud maksed tehakse teatud tingimuste täitmisel ja need moodustavad ligi 49 % ELi 
kulutustest. Nende maksete veamäär oli alla 2 %. Toetusõiguste alusel tehtud maksed hõlmavad 
põllumajandustootjatele makstavaid otsetoetusi, üliõpilaste ja teadlaste stipendiumeid ning 
personalikulusid. Loodusvarade valdkonna rubriigi „Turg ja otsetoetused” hinnanguline veamäär oli 1,7 % 
ja rubriigi „Haldus” veamäär 0,2 %. 

Kulude hüvitamise maksete puhul oli hinnanguline veamäär aga suurem. Majandusliku, sotsiaalse ja 
territoriaalse ühtekuuluvuse rubriigi hinnanguline veamäär oli 4,8 %, loodusvarade valdkonna rubriigis 
„Maaelu areng, keskkond, kliimameetmed ja kalandus” oli see 4,9 %.  

„Käesoleva aasta märkusega arvamus annab tunnistust ELi rahaliste vahendite juhtimise märkimisväärsest 
paranemisest,“ ütles kontrollikoja president Klaus-Heiner Lehne. „Nüüd vaatame värske pilguga üle selle, 
kuidas me ELi eelarvet auditeerime. Püüame rohkem keskenduda Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide 
sisekontrollile, et paremini edendada aruandekohustust ja parandada veelgi ELi rahaliste vahendite 
juhtimist. Pöörame ka rohkem tähelepanu tulemuslikkusele, tagamaks, et ELi kodanikud saaksid oma 
kulutuste eest võimalikult suurt kasu.“ 

Liikmesriikide ja komisjoni võetud meetmed vähendasid hinnangulist veamäära 1,2 % võrra. Siiski oli 
olemas piisavalt teavet, et veelgi suuremat osa vigadest ära hoida või avastada ja parandada. Audiitorid 
leidsid, et kui kogu teavet oleks kasutatud õigesti, oleks rubriikide „Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne 
ühtekuuluvus”, „Loodusvarad” ja „Globaalne Euroopa” hinnanguline veamäär olnud allpool 2 % suurust 
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olulisuse piirmäära. „See tähendab, et täiendavaid kontrolle ei ole vaja, kuid olemasolevaid kontrolle tuleb 
asjakohaselt rakendada,“ ütles president Lehne. 

Audiitorid kinnitavad, et Euroopa Komisjoni aruandlus eeskirjadele vastavuse kohta on enamasti 
kontrollikoja enda tulemustega kooskõlas. Audiitorid soovitavad siiski komisjonil rohkem tulemustele 
keskenduda ning lihtsustada oma mõõtmisvahendeid vastavalt rahvusvahelisele heale tavale. 

Audiitorid hoiatavad, et 2016. aastal oli ELi tulevastest eelarvetest tehtavate maksete summa (täitmata 
kulukohustused ehk reste à liquider või RAL) suurem kui kunagi varem, 238,8 miljardit eurot. Audiitorite 
sõnul peaks tegemata maksete kuhjumise vähendamine ning uue kuhjumise ärahoidmine olema 
prioriteediks 2020. aastal algava perioodi kulutuste kavandamisel. 

Toimetajatele: 

Euroopa Kontrollikoda on Euroopa Liidu sõltumatu kontrolliasutus. Kontrollikoja auditiaruanded ja 
arvamused moodustavad olulise osa ELi aruandlusahelast, ning neid kasutatakse selleks, et kontrollida ELi 
eelarve täitmise eest vastutajaid. Vastutajaks on peamiselt Euroopa Komisjon, kuid ka teised ELi 
institutsioonid ja asutused. Kuid ligikaudu kahe kolmandiku puhul kuludest (põhiliselt loodusvarad ja 
ühtekuuluvus) jagatakse vastutust liikmesriikidega.  

ELi 2016. aasta kulutuste kogusumma oli 136,4 miljardit eurot ehk ligikaudu 267 eurot iga kodaniku kohta. 
See moodustab ligikaudu 1 % ELi kogurahvatulust ja 2 % kõikide ELi liikmesriikide avaliku sektori 
kulutustest. 2016. aastal kulutati suurem osa vahendeid loodusvarade (57,9 miljardit eurot), ühtekuuluvuse 
(35,7 miljardit eurot) ning majanduskasvu ja tööhõive (15,2 miljardit eurot) valdkondades. 

Audiitorid kontrollivad igal aastal ELi raamatupidamise aastaaruandeid ja esitavad oma arvamuse kahe 
küsimuse kohta: kas raamatupidamise aastaaruanded on täpsed ja usaldusväärsed, ning kui suurel hulgal 
on tõendeid sellest, et raha saadi või maksti välja ekslikult (ehk kontrollitakse seaduslikkust ja korrektsust). 
Audiitorid testivad tehingute valimeid, et anda statistikal põhinev hinnang selle kohta, mil määral on tulud 
ja erinevad kuluvaldkonnad vigadest mõjutatud. Hinnangulist veamäära võrreldakse 2 protsendi suuruse 
olulisuse piirmääraga, üle selle jääv tulu või kulu loetakse eeskirjadevastaseks. 

Märkusteta arvamus tähendab, et esitatud arvandmed annavad õige ja õiglase ülevaate ning järgivad 
finantsaruandluse eeskirju. Märkusega arvamus tähendab, et audiitorid ei saa anda märkusteta arvamust, 
kuid leitud probleemid ei ole läbiva iseloomuga. Vastupidine arvamus viitab ulatuslikele probleemidele.  

Audiitorid on väljastanud ELi raamatupidamisaruannete kohta märkusteta arvamuse alates 2007. aastast. 
1994. aastast siiamaani on kontrollikoda aga esitanud kulutuste seaduslikkuse ja korrektsuse kohta 
märkusega arvamuse. 

Kontrollikoja hinnanguline veamäär ei mõõda pettuste hulka, ebatõhusust ega raiskamist. See on hinnang 
summade kohta, mida ei oleks tohtinud ELi eelarvest välja maksta, kuna nende kasutus ei vastanud 
kohaldatavatele eeskirjadele. 2016. aasta auditi käigus leiti ligi 1000 auditeeritud tehingu seast 11 
pettusekahtlusega juhtumit (2015. aastal 12 juhtumit). Juhtumid edastati Euroopa Pettustevastasele 
Ametile (OLAF). 

Aastaaruanne ELi eelarve kohta, aastaaruanne Euroopa Arengufondide kohta ja kokkuvõttev dokument 
„ELi 2016. aasta auditi lühikokkuvõte” asuvad aadressil http://www.eca.europa.eu/en/Pages/AR2016.aspx  
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