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Presidendi eessõna

Presidendi
eessõna

Meie uus strateegia aastani 2025
Võtsime Euroopa Kontrollikojas vastu oma uue strateegia järgmiseks viieks aastaks:
Meie strateegia tugineb senistele saavutustele ja suunab meie tööd ELi sõltumatu välisaudiitorina
kuni 2025. aastani. Strateegia töötasime välja osalusprotsessi alusel, millesse olid kaasatud kõik
meie organisatsiooni tasandid.

Strateegiline kontekst
Liit, mis kehtestab end rahvusvahelisel tasandil ja kaitseb oma kodanikke
Euroopa Liit on uhke oma erakordsete saavutuste üle, mis on jätnud püsiva jälje Euroopa ajalukku:
enneolematu rahuperiood, majanduslik, sotsiaalne ja kultuuriline areng ning Euroopa riikide ja
rahvaste poliitiline integratsioon.
Euroopa integratsiooniprotsess on kogu oma ajaloo jooksul seisnud silmitsi raskuste ja kriisidega.
Siiski on EL alati suutnud astuda vajalikud sammud nende probleemide edukaks lahendamiseks.
EL näitas, et suudab võtta jõuliseid ja otsustavaid meetmeid, käivitades uuenduslikke laiaulatuslikke
algatusi, mis annavad tunnistust liidu vastupanuvõimest ja elujõulisusest. 2021.–2027. aasta
mitmeaastane finantsraamistik ja taasterahastu „NextGenerationEU“, mille elluviimist me
auditeerime, on selle elujõulisuse konkreetne näide.
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Kiirete muutuste aeg
Meie maailm on muutunud varasemast keerukamaks, valikuid seatakse üha enam kahtluse alla,
konkurents aina kasvab ning maailm muutub enneolematus tempos. Strateegia koostamisel
võtsime arvesse uusi esilekerkivaid probleeme järgmistes peamistes valdkondades.
• Euroopa konkurentsivõime ja ühtekuuluvus: tehnoloogiline ja teaduslik revolutsioon, mis
muudab majandusmudeleid ja tööturge ning tekitab meie Euroopa ühiskondadele eetilisi
probleeme. Sellega kaasnevad kaubanduskonfliktid, demograafilised muutused ja uued
rahvatervisega seotud probleemid.
• Euroopa kliima- ja ressursiprobleemid: kliimamuutused, inimkonna kasvav ökoloogiline
jalajälg ja loodusvarade mittesäästev tarbimine.
• Euroopa julgeolek ja väärtused: suured muutused ülemaailmses jõuvahekorras, massiline
ränne, liberaalset demokraatiat, õigusriiki ja mitmepoolsust kaitsvate institutsioonide ees
seisvad probleemid ning kaitse- ja julgeolekuohud nagu terrorism.
• Euroopa avalik haldus: riigi rahanduse jätkusuutlikkuse negatiivsed väljavaated, üha
suurenevad nõudmised avalikule sektorile, uued probleemid seoses ELi ja liikmesriikide
finantssüsteemide ja -juhtimisega, probleemid, mis on seotud avaliku sektori raha
kaitsmisega pettuse ja korruptsiooni eest ning digiülemineku võimaluste ärakasutamisega.
COVID-19-le reageerimise meetmed suurendavad selle valdkonna probleeme.

Strateegilised eesmärgid
Täidame oma rolli ELi sõltumatu välisaudiitorina ja võtame oma panust andes arvesse kõiki neid
väljakutseid, et aidata kaasa vastupidavama, kestlikuma ja õiglasema Euroopa Liidu loomisele.
Meie 2021.–2025. aasta strateegias kirjeldatakse, kuidas me kavatseme seda teha, püüeldes kolme
strateegilise eesmärgi poole:
• 1. eesmärk: parandada aruandekohustust, läbipaistvust ja auditeerimiskorda ELi igat liiki
meetmete puhul
• 2. eesmärk: suunata auditid nendele valdkondadele ja teemadele, mille puhul saame anda
suurimat lisaväärtust
• 3. eesmärk: anda tugevat auditikindlust keerulises ja muutuvas keskkonnas.
Lisaks esitatakse 2021.–2025. aasta strateegias ka meie väärtused, missioon ja visioon ning antakse
ülevaade vahenditest, mis aitavad meil saavutada meie strateegilised eesmärgid.

Euroopa Kontrollikoja president
Klaus-Heiner LEHNE
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Meie väärtused, missioon ja visioon
Oleme ELi välisaudiitor. Euroopa Kontrollikoja kolleegiumi kuulub üks liige igast
liikmesriigist, keda toetab ligikaudu 900 töötajat kõigist ELi liikmesriikidest. Meie töö
põhineb järgmistel väärtustel.
Sõltumatus
Ausus

Objektiivsus

Me teeme oma tööd ilma mõjutusteta, mis võivad
ohustada või tunduda ohustavat meie kutsealast
otsustust.
Tegutseme ausalt, usaldusväärselt ja ainult ELi avalikes
huvides ning püüame olla eeskujuks oma töös ja
institutsiooni juhtimises.
Oleme sõltumatud ja erapooletud ning tugineme oma
auditijäreldustes piisavatele asjakohastele ja
usaldusväärsetele tõenditele.

Läbipaistvus

Edastame oma leiud selgete, põhjalike ja kättesaadavate
aruannete kaudu, mis avaldatakse kõigis ELi keeltes,
järgides konfidentsiaalsus- ja andmekaitsenõudeid.

Professionaalsus

Kooskõlas rahvusvaheliste auditistandarditega
omandame, arendame ja hoiame kõrgeimal tasemel
teadmisi, kogemusi ja oskusi, mis on seotud nii avaliku
sektori audiitorite kutseala kui ka ELi finants- ja
poliitikajuhtimisega.

Meie missioon
Hinnata oma sõltumatu, professionaalse ja mõjuka audititöö kaudu ELi tegevuse
säästlikkust, tulemuslikkust, tõhusust, seaduslikkust ja korrektsust, et parandada
aruandekohustust, läbipaistvust ja finantsjuhtimist, suurendades seeläbi kodanike
usaldust ning reageerides tõhusalt praegustele ja tulevastele ELi ees seisvatele
probleemidele.

Meie visioon
Meie eesmärk on olla avaliku sektori auditi kutsealal esirinnas ning aidata kaasa
vastupanuvõimelisema ja kestlikuma Euroopa Liidu loomisele, mis toetab väärtusi,
millel see põhineb.
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1. eesmärk: parandada aruandekohustust, läbipaistvust ja
auditeerimiskorda ELi igat liiki meetmete puhul
Aruandekohustus ja läbipaistvus on demokraatliku süsteemi tähtsad osad ning need on
olulised selleks, et kodanikud usaldaksid ELi ja selle rahandust. Euroopa Liidu toimimise
lepingus on sätestatud, et „liidu auditeerimise tagab kontrollikoda“ ja me jagame
vastutust ELi tegevuse kohta aru andmise parandamise eest teiste ELi
institutsioonidega.
Mitme aasta jooksul oleme tuvastanud ELi institutsioonilises ja õigusraamistikus
mitmeid aruandlus- ja auditilünki, eelkõige nendes valdkondades, kus EL tegutseb
valitsustevahelise lähenemisviisi kaudu. Praegu on ELi institutsioonide, organite ja
meetmete välisaudit osaliselt killustatud ja seetõttu potentsiaalselt ebajärjepidev.
Audititegevus ELis võib mitme auditi- ja kontrollitasandi olemasolu tõttu kattuda ja olla
dubleeritud.
Järgmisel viiel aastal kasutame oma volitusi liidu välisaudiitorina, et:
o

hinnata ELi juhtimist ning selle aruandlus- ja läbipaistvuskorda,

o

teha kindlaks auditi- ja aruandluslüngad ning kattuvad ja dubleeritud
audititegevused ELi praeguses ja tulevases struktuuris,

o

kontrollida auditeeritavate poolt ELi poliitika rakendamise ja ELi finantsjuhtimise
kohta esitatud teabe ja andmete kvaliteeti ja usaldusväärsust.

Lisaks sellele usume, et parim lahendus oleks anda kontrollikojale volitused
auditeerida kõiki aluslepingutega loodud ELi institutsioone ja organeid, aga ka kõiki
valitsustevahelisi struktuure, mis on ELi toimimise seisukohast võtmetähtsusega. See
on kooskõlas meie peamise ülesandega nõuda ELi vahendeid haldavatelt ja ELi
poliitikat rakendavatelt institutsioonidelt ja asutustelt aruandekohustuse täitmist.
Seetõttu toetame sõnaselgelt kõiki algatusi, millega antakse kontrollikojale selge ja
laiem auditeerimisvolitus, ning teeme selle eesmärgi saavutamiseks koostööd kõigi
asjaomaste asutustega.
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2. eesmärk: suunata meie tulemusauditid nendele
valdkondadele ja teemadele, mille puhul saame anda suurimat
lisaväärtust
Liidu välisaudiitorina keskendume oma auditites nendele küsimustele, mis on kõige
olulisemad. Oma tööga aitame kaasa demokraatlikule järelevalvele, avalikule arutelule
ja finantsjuhtimise usaldusväärsusele. Meie asjakohased ja õigeaegsed auditiaruanded,
arvamused ja muud väljaanded pakuvad meie sidusrühmadele sõltumatut analüüsi ja
hinnanguid.
Tuginedes oma suundumuste analüüsile, riskide hindamisele ning meie
institutsiooniliste sidusrühmade ja auditeeritavate esitatud prioriteetidele, oleme
kindlaks määranud neli strateegilist valdkonda, millele suuname käesoleva strateegia
kestel oma tulemusauditid:
o

liidu majanduse konkurentsivõime;

o

vastupanuvõime liidu julgeolekut ähvardavatele ohtudele ning vabadusel,
demokraatial ja õigusriigil põhinevate Euroopa väärtuste austamine;

o

kliimamuutused, keskkond ja loodusvarad;

o

liidu eelarvepoliitika ja rahandus.

Mitmeaastase programmitöö ja kavandamise abil tagame, et auditid hõlmavad ka uusi
algatusi, nagu taasterahastu „Next Generation EU“ juhtimine, ning valdkondadevahelisi
teemasid, nagu kestlikkus ja ELi väärtused. Samuti jätkame ja tõhustame
kõrgetasemeliste tulemuslikkuse küsimuste hindamist, näiteks käsitledes konkreetse
poliitika/programmi tasandi teemasid või temaatilisi küsimusi. Me aitame võidelda ELi
eelarvet kahjustavate pettuste vastu. Võttes arvesse oma kinnitava avalduse audititest
saadud kogemusi, aitame valitud auditites ennetada pettusi, uurides kõigil tasanditel,
kas ELi rahastatud programmides esineb puudusi, mis muudavad need avatuks
pettuseriskidele. Samuti tõhustame oma audititööd pettuste avastamise eest
vastutavate asutustega ja hindame korrapäraselt nende tegevust.
Jätkame oma meetodite arendamist, püüdes muuta meie tulemusauditite tegemist nii,
et tootlikkus kasvaks. Lisaks tugevdame meie riskipõhist käsitlusviisi ning anname
riigipõhist teavet, kui see on asjakohane. Lisaks suurendame veelgi oma soovituste
mõju, et muuta need asjakohasemaks, kasulikumaks, praktilisemaks ja
kulutõhusamaks, ning tugevdame kontrolli soovituste täitmise üle (nii ELi
institutsioonide ja asutuste kui ka liikmesriikide tasandil).
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3. eesmärk: tugeva auditikindluse andmine keerulises ja
muutuvas keskkonnas
Järgmine mitmeaastane finantsraamistik (2021–2027) ja „Next Generation EU“
(NGEU) taasterahastu toovad meie jaoks kaasa olulisi muutusi ja seonduvaid
ülesandeid. See puudutab eriti meie kindlustandvaid aruandeid, eelkõige kinnitavat
avaldust ja aastaaruannet.
Selleks jätkame oma auditi käsitlusviisi arendamist ning kasutame kättesaadavaid
andmeid ja teavet, mis võimaldab meil jätkuvalt pakkuda tugevat kindlust, tuginedes
meie aluslepingust tulenevatele volitustele ja järgides täielikult rahvusvahelisi avaliku
sektori auditistandardeid.
Järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ja NGEUga seotud muudatused on
kaugeleulatuvad ning mõjutavad ELi eelarve rahastamist ja kasutamist; see hõlmab ka
uut liiki omavahendeid ning peamistes poliitikavaldkondades võimalikku üleminekut
rahastamiskõlblikkuse eeskirjadelt tulemuslikkusel põhinevatele aspektidele. Me
tegutseme ennetavalt ja jälgime neid muutusi tähelepanelikult, mis võimaldab meil
õigeaegselt kohandada ja arendada oma kindlustandva auditi käsitlusviisi, et
koostada asjakohaseid ja õigeaegseid aruandeid.
Püüame täiendada oma aastaaruandes esitatud kvantitatiivset teavet kvalitatiivsete
elementidega, mis põhinevad konkreetsete süsteemide ja vastavuse kontrollimise töö
tulemustel. Sellega seoses võtame arvesse ka auditeeritavate institutsioonide
korrigeerimisvõimet.
Püüame suurendada kindlustandva töö jaoks kasutatavate ressursside tõhusust.
Strateegiaperioodi jooksul vaatame läbi oma metoodika ja tavad, mis on seotud
kindlustandva audititööga, ja kohandame neid. Püüame näiteks ulatuslikumalt
kasutada andme- ja IT-rakendusi ning -tehnoloogiaid, mille kasutamiseks võib olla
lühikeses perspektiivis potentsiaali meie raamatupidamise aastaaruande
usaldusväärsuse finantsauditites ning tulude ja halduskulude korrektsuse auditites.
Meie auditi käsitlusviisis võetakse jätkuvalt arvesse, et ELi eri poliitikavaldkondade
riskitase on erinev. Selleks hinnatakse meie substantiivse testimise kavandamisel ja
läbiviimisel neid riske ja kogu muud kättesaadavat teavet.
Perioodil 2021–2025 jätkame auditeeritavate ja teiste audiitorite tehtud töö
võimalikult ulatuslikku kasutamist, et kasutada meie ressursse tõhusamalt ja
vähendada toetusesaajate halduskoormust.
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Meie tegevuse alustalad
Strateegia eesmärkide saavutamiseks toetume oma töötajatele, kes on meie kõige
olulisem vara. Me haldame oma inimressursse (töölevõtmine, koolitus, karjääri
arendamine jne), et tagada auditivõimekuse vastavus tulevastele vajadustele.
Tugineme ka viimasel ajal tehtud edusammudele oma ressursside korralduses ja
haldamises ning võtame olulisi meetmeid muutuste saavutamiseks allpool esitatud
valdkondades.

Tehnoloogia kasutamine auditites
Auditeeritavates valdkondades on üha rohkem digitaalseid andmeid. See annab meile
võimaluse kasutada uusi IT-vahendeid ja -tehnikaid oma töö tõhustamiseks. Selle
saavutamiseks teeme järgmist:
o

püüame saada turvalise ja lihtsa juurdepääsu auditeeritavate andmetele;

o

edendame meie töös digitaalset auditikultuuri ja mõtteviisi;

o

investeerime kõigi meie töötajate vajalikesse oskustesse ja teadmistesse;

o

rakendame meie auditivaldkonna jaoks sobivaid uusi digitaalseid auditivahendeid
ja -tehnikaid, sealhulgas automatiseeritud andmekogumist ja analüüsi, ning
kasutame ära ka kontrollikoja olemasolevat digitaalset suutlikkust.

Samal ajal edendame auditite kaudu digitaalsete tavade väljatöötamist ja
kasutuselevõttu ELi poliitika ja programmide juhtimisel ja kontrollimisel. Selleks
ootame ka komisjonipoolset kõrgetasemelist panustamist, et suurendada
digitehnoloogia kasutamist, mis võimaldab meil laiendada oma audititegevuse ulatust
ja lihtsustab seda.

Meie töö ja aruandluse kvaliteet
Jätkame oma audititöö kvaliteedi tagamist rahvusvahelistel standarditel põhinevate
tugevdatud kvaliteedikontrolli menetluste abil. Need menetlused hõlmavad
järelevalvet ja läbivaatamist, sõltumatut kvaliteedikontrolli ja kvaliteedi tagamise kava
rakendamist. See on oluline tagamaks, et meie sidusrühmad peaksid meie leide
usaldusväärseteks ning saaksid tugineda meie järeldustele ja soovitustele.
Me anname oma auditi- ja muu töö kohta aru selgelt ja teeme oma väljaanded
lihtsasti juurdepääsetavaks, et saavutada suurim mõju. Seetõttu on meie aruannete
koostamine ja ettevalmistamine oluline tegevus. Sageli tehniliste teemade esitlemisel
leiame õige tasakaalu selguse ja lihtsuse vahel.
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Tõhustame veelgi oma aruannete koostamist, tehes selleks järgmist:
o

tagame tekstide keelelise kvaliteedi, kasutades järjepidevalt selget keelt ja võttes
arvesse meie eeldatavaid lugejaid;

o

kasutame kõigi meie väljaannete puhul ühist toimetuslikku ja visuaalset
identiteeti;

o

keskendume oma väljaannetes peamistele sõnumitele;

o

kasutame rohkem audiovisuaalset materjali ja esitame andmed atraktiivsemalt.

Suhted institutsiooniliste sidusrühmadega
Järgmise viie aasta jooksul püüame kasutada oma rolli ja võimendada oma töö mõju,
osaledes Euroopa Liitu mõjutavatel olulistel teemadel toimuvates aruteludes ja andes
neisse oma panuse. Seda on kõige parem saavutada institutsiooniliste sidusrühmade
toetusel.
See tähendab, et aastatel 2021–2025 peame veelgi tõhustama oma teavitustegevust,
suunates selle eelkõige
o

Euroopa Parlamendile (eelkõige eelarvekontrollikomisjon, eelarvekomisjon ja
valdkondlikud komisjonid);

o

nõukogule: tihedamate suhete loomine, näiteks olles tihedamas kontaktis
nõukogu otsuste ettevalmistamise eest vastutavate struktuuridega.

Samuti käivitame uusi algatusi, et tugevdada suhteid
o

liikmesriikide valitsustega: hoiame sidet roteeruvate eesistujariikide esindajatega
ja parandame koostööd ministrite tasandil, pöörates erilist tähelepanu meie
auditites kindlaks tehtud põhiküsimustele;

o

liikmesriikide parlamentidega: olles korrapärases teabevahetuses ELi küsimuste
eest vastutavate komisjonidega ja pöörates erilist tähelepanu meie auditite käigus
kindlaks tehtud põhiküsimustele.

Samal ajal püüame jätkuvalt hoida konstruktiivseid suhteid komisjoni kui meie peamise
auditeeritavaga, järgides sellega seoses rahvusvahelisi standardeid.
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Kommunikatsioon
Kuigi meie auditiaruanded ja ülevaated ning arvamused on eriti olulised nende jaoks,
kes kujundavad, rakendavad, jälgivad või kontrollivad ELi poliitikat ja programme, on
meie kommunikatsioon suunatud kõigile ELi kodanikele.
Meie eesmärk on arendada edasi oma kommunikatsioonitegevust.
Aastatel 2021–2025 teeme selleks järgmist:
o

pöörame kommunikatsiooni käigus rohkem tähelepanu peamistele
valdkonnaülestele sõnumitele, selle asemel, et tekitada huvi ainult konkreetsete
väljaannete vastu;

o

kasutame mitmekesisemaid meediakanaleid ja -vorme;

o

suuname oma kommunikatsioonitegevuse valitud peamistele meediakanalitele
ELi, liikmesriikide ja piirkondlikul tasandil, et tagada laiaulatuslik katvus;

o

oleme oma kommunikatsioonitegevuses sihipärasemad, et jõuda võimalikult
paljude inimesteni.

Koostöö kolleegidega
Koostöö ja kogemuste vahetamine ELi ja kogu maailma avaliku sektori auditiasutustega
on vastastikku kasulik, eelkõige auditimeetodite arutelu, arendamise ja teadmiste
jagamise seisukohast. Meie eesmärk on anda oma panus tegevustesse, kus me saame
jagada oma eksperditeadmisi ja kasutada ära asjakohaseid õppimisvõimalusi.
Aastatel 2021–2025
o

tihendame veelgi oma koostööd kõigi ELi kõrgeimate kontrolliasutustega, nii
kahepoolselt kui mitmepoolselt;

o

uurime, kuidas saada ELi kõrgeimate kontrolliasutuste juhtide ELi kontaktkomitee
kõigi osalejate jaoks kõige suuremat kasu, et optimeerida selle asjakohasust ja
mõju;

o

tihendame koostööd avaliku sektori auditiasutustega väljaspool Euroopa Liitu ning
osaleme rohkem INTOSAIs, EUROSAIs ja muudes asjakohastes avaliku sektori
audiitorite foorumites;

o

parandame koostööd kutsealaste auditistandardite, teadmushalduse,
personaliarenduse ja suutlikkuse suurendamise valdkondades.
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Meie aruandekohustus
Meie eesmärk on saavutada oma strateegia rakendamisel ja töö tootlikkuse
suurendamisel kõrgeimad läbipaistvuse ja aruandekohustuse standardid.
Seda toetatakse ajavahemikul 2021–2025 järgmiste algatuste kaudu:
o

strateegia põhjal töötatakse välja tegevuskavad, mis sisaldavad vahe-eesmärke ja
mõõdetavaid tulemusi;

o

meie tulemusnäitajad viiakse strateegiaga kooskõlla;

o

antakse korrapäraselt aru strateegia rakendamisel tehtud edusammudest, mida
täiendab 2023. aastal tehtav vahehindamine ja 2024. aastal toimuv vastastikune
hindamine.
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