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EESSÕNA 
2021. aastal jätkavad Euroopa 
Liidu ja selle liikmesriikide 
kodanikud võitlust 
ülemaailmse COVID-19 
pandeemia tagajärgedega.  

Praegusel raskel ajal annab 
Euroopa Liit enneolematus 
mahus finantsabi. Lisaks 
2021.–2027. aasta 
mitmeaastase 
finantsraamistiku osana 
kokku lepitud 

traditsioonilistele eelarvevahenditele on EL otsustanud käivitada 
taasterahastu „Next Generation EU“ (NGEU), mis kujutab endast 
võlaväärtpaberitel põhinevatest täiendavatest vahenditest koosnevat 
taastepaketti.  

Euroopa Liidu sõltumatu välisaudiitorina on meie ülesanne 
kontrollida, kas ELi rahalised vahendid on kogutud ja kasutatud 
vastavalt asjakohastele õigusnormidele, raamatupidamises korrektselt 
kajastatud ning neid kasutatakse tõhusalt ja tulemuslikult ELi kodanike 
huvides. See kehtib ka ELi uute meetmete kohta, mida võetakse, et 
kaitsta kodanikke pandeemia kahjuliku mõju eest. 2021. aastal käsitleb  

 

neljandik käivitatatavatest auditiülesannetest ELi reageerimist 
COVID-19 pandeemiale ja NGEU taasterahastu rakendamist.  

2021. aasta töökava tähistab ka meie uue, 2021.–2025. aasta Euroopa 
Kontrollikoja strateegia rakendamise algust. Soovitan teil kindlasti 
sellega tutvuda.  

Järgmisel viiel aastal kavatseme keskenduda kolmele strateegilisele 
eesmärgile: 

1. eesmärk: parandada aruandekohustust, läbipaistvust ja 
auditeerimiskorda ELi igat liiki meetmete puhul; 

2. eesmärk: suunata oma auditid valdkondadele ja teemadele, mille 
puhul saame anda suurimat lisaväärtust, eelkõige ELi poliitika ja 
programmide neljas strateegilises valdkonnas: 

o liidu majanduse konkurentsivõime; 

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

https://www.eca.europa.eu/et/Pages/Strategy.aspx
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/Strategy.aspx
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o kliimamuutused, keskkond ja loodusvarad; 

o liidu eelarvepoliitika ja rahandus. 

3. eesmärk: Tugeva auditikindluse andmine keerulises ja muutuvas 
keskkonnas. 

Allpool on esitatud loetelu 73 eriaruandest ja ülevaatest, mille me 
kavatseme avaldada 2021. ja 2022. aastal ning mis on rühmitatud 
eespool kirjeldatud nelja strateegilise valdkonna kaupa.  

Võtsime oma 2021.–2027. aasta töökava vastu ajal, mil COVID-19 
pandeemia mõjutab jätkuvalt peaaegu kõiki meie elu ja töö aspekte. 
Tahaksin teile kinnitada, et mõistame survet, mida kogevad praegu nii 
ELi institutsioonid, liikmesriikide riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud 
ametiasutused kui ka ELi toetuse saajad. Seega teeme ka edaspidi kõik 
endast oleneva, et piirata meie auditeeritavate jaoks audititega 
kaasnevat halduskoormust. Samal ajal tähendab pandeemia mõju 
meie enda tegevusele seda, et peame oma töökava ellu viima 
ettevaatlikult ja paindlikult.  

Hoolimata nendest probleemidest saavad ELi kodanikud ning meie 
institutsioonilised sidusrühmad ja partnerid nii ELi kui liikmesriikide 
tasandil ka 2021. aastal jätkuvalt loota sellele, et me avaldame 
sõltumatuid ja objektiivseid aruandeid ELi tuleviku põhiteemade kohta, 
tuues esile, mis toimib hästi, ja juhtides tähelepanu sellele, mis ei 
toimi. 

 

 

 

 

president 
Klaus-Heiner Lehne 
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Euroopa Kontrollikoja 
2021.–2025. aasta 

strateegias kindlaks 
määratud ELi poliitika ja 
rahastamise prioriteetne 

valdkond ning kavandatud 
avaldamisaasta 

Ülesande nimetus  Ülesande eesmärk 

Liidu majanduse 
konkurentsivõime 

 
2021 

Digioskused tulevikus Ülevaate eesmärk on hinnata ELi tegevuse tõhusust Euroopa täiskasvanud elanikkonna 
digioskuste parandamisel, pöörates erilist tähelepanu Euroopa Sotsiaalfondile. 

Rahvatervishoiu meetmed 
COVID-19 puhangule 
reageerimisel 

Ülevaate eesmärk on hinnata esialgset reageerimist kriisile, meetmeid, mis on võetud 
meditsiinitarvete ja -seadmetega varustamise hõlbustamiseks, testimise, ravi ja vaktsiinide alaste 
teadusuuringute edendamiseks ning teabevahetuse hõlbustamiseks liikmesriikide vahel. 

Programmi „Horisont 
2020“ laiendamine 

Auditi eesmärk on hinnata meetmeid, mida komisjon on programmi „Horisont 2020“ vahendite 
haldamisel võtnud liikmesriikidevahelise teadus- ja innovatsioonilõhe vähendamiseks, pöörates 
erilist tähelepanu täiendavuse hindamisele struktuuri- ja investeerimisfondidega. 

Pikaajaline töötus Auditi eesmärk on hinnata Euroopa Sotsiaalfondi tõhusust pikaajalise töötuse vastu võitlemisel 
programmitöö perioodil 2014–2020. 

Euroopa kosmosevarad 

Auditi eesmärk on hinnata, kas komisjonil õnnestus luua sidus ja stabiilne õigusraamistik, et 
realiseerida liidu kosmosevarade potentsiaal ja vähendada Euroopa kosmosetööstuse 
killustatust, nagu on ette nähtud nii ELi kosmosetööstuse poliitikas kui ka Euroopa 
kosmosestrateegia dokumentides. 

VKEde idu- ja kasvufirmad Auditi eesmärk on hinnata, kas ERFi 2014.–2020. aasta toetus on olnud tulemuslik VKEde idu- ja 
kasvufirmade toetamisel. 

VKEde 
rahvusvahelistumine 

Auditi eesmärk on hinnata, kas olemasolevad ELi meetmed VKEde rahvusvahelistumise 
toetamiseks on tõhusad, eelkõige selleks, et rahuldada VKEde vajadust pääseda uutele turgudele 
ja laiendada oma tegevust. 

Sooline võrdõiguslikkus Auditi eesmärk on hinnata, kas komisjoni soolise võrdõiguslikkuse eesmärgid on hästi kajastatud 
ja üle võetud peamistesse ELi eelarve kuluvaldkondadesse. 

Intellektuaalomandi 
õigused 

Auditiga hinnatakse, kas komisjon on ELi intellektuaalomandi poliitika väljatöötamisel ja 
intellektuaalomandi õiguste kaitsmisel ühtsel turul tõhus. 
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2022 

DG AGRI suurandmed Auditi käigus hinnatakse, kuidas komisjon kasutab IT-lahendusi ja andmeanalüüse, et toetada 
ühise põllumajanduspoliitika juhtimist ja kontrolli.  

COVID-19: vaktsiinide 
hankimine ja muud 
tervishoiualased meetmed 

Auditiga hinnatakse ja analüüsitakse ELi tõhusust COVID-19 vaktsiinide väljatöötamise toetamisel 
ja selliste vaktsiinide piisava koguse hankimisel, et katta kindlakstehtud vajadused. 

Koolide digiüleminek Auditi käigus uuritakse, kas ELi vahenditest on tõhusalt toetatud Euroopa piirkondade koolide 
digiüleminekut. 

koroonaviirusele 
reageerimise 
investeerimisalgatus (CRII) 

Auditiga uuritakse, kas koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatuse raames võeti 
COVID-19 probleemide lahendamiseks kiiresti kasutusele Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondid.  

E-haldus Auditi eesmärk on kontrollida, kas komisjon on olnud ELi e-valitsuse tegevuskava kavandamisel ja 
rakendamisel tulemuslik ja tõhus. 

Energialiit Auditiga hinnatakse, kas komisjon ja Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet 
(ACER) on aidanud tõhusalt kaasa Euroopa elektrienergia siseturu väljakujundamisele. 

Volitatud ettevõtjad 
Auditi eesmärk on kontrollida, kas komisjon ja liikmesriigid tagavad, et volitatud ettevõtjate 
programm täidab oma eesmärke suurendada rahvusvahelise tarneahela turvalisust ja hõlbustada 
kaubandust, tagades samal ajal tulude kogumise täielikkuse. 
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Kliimamuutused, keskkond ja 
loodusvarad  

 
2021 

Elektrisõidukite laadimise 
taristu 

Auditi eesmärk on hinnata ELi toetuse, eelkõige Euroopa ühendamise rahastust ning Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondidest ajavahemikul 2014–2020 elektrisõidukite laadimise taristule 
antud toetuse tulemuslikkust. 

„Saastaja maksab“ 
Auditi eesmärk on uurida, kas komisjon on integreerinud „saastaja maksab“ põhimõtte ELi 
valdkondlikusse poliitikasse, ning hinnata liikmesriikidele keskkonnavastutuse direktiivi 
rakendamiseks antavat toetust. 

Metsandus Auditi eesmärk on hinnata, kas metsandusele antav ELi toetus aitas mõjusalt kaasa bioloogilise 
mitmekesisuse kaitsele ning kliimamuutuste leevendamisele ja nendega kohanemisele. 

Kliimamuutused ja 
põllumajandus 

Auditi eesmärk on hinnata ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjatele antava 
toetuse mõjusust kliimamuutuste leevendamisel ja nendega kohanemisel. 

Energia maksustamine ja 
toetused 

Auditi eesmärk on vaadata läbi ELi energia maksustamist käsitlevate õigusaktide ja 
kliimaeesmärkide kooskõla.  

Ettevõtete energiatõhusus Auditi eesmärk on analüüsida Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastatud energiatõhususe 
projektide kulutasuvust ja tulemuste kestvust eri tööstussektorite ettevõtjate jaoks. 

ÜPP ja veeprojektid 
Auditi eesmärk on kontrollida, kas ELi toetus veeprojektidele (eelkõige niisutusprojektidele) ÜPP 
raames on toonud kasu mitte ainult põllumajandustootjatele, vaid on toetanud ka säästvat 
veemajandust.  

Elektroonikajäätmed Ülevaate eesmärk on kontrollida, kas ELi meetmed on aidanud tõhusalt parandada 
elektroonikaromude ja patareijäätmete kogumist, töötlemist ja ringlussevõttu. 

Transpordivaldkonna 
juhtalgatused – 
rahvusvahelised 
võrdlusuuringud 

Auditi eesmärk on hinnata komisjoni tulemuslikkust ELi rahastatavate transpordi suurprojektide 
haldamisel, võrreldes neid muude transporditaristu investeeringutega nii ELis kui ka sellest 
väljaspool. 

Jätkusuutlike 
investeeringute 
rahastamine 

Auditiga hinnatakse ELi tegevuse tulemuslikkust jätkusuutliku rahastamise edendamisel ja 
reguleerimisel. 
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Kliimamuutused, keskkond ja 
loodusvarad  

 
2022 

Kliimameetmete teema 
integreerimine 

Auditiga hinnatakse, kas komisjoni aruandlus kliimameetmete kulutuste kohta on asjakohane ja 
usaldusväärne ning kas komisjon on täitnud oma kohustuse kulutada mitmeaastases 
finantsraamistikus 2014–2020 kliimameetmetele vähemalt 20% ELi eelarvest.  

Kestlik pinnas Auditiga hinnatakse, kas ÜPP toetus põllumajandustootjatele aitas tõhusalt kaasa mullakaitsele ja 
nitraadireostuse ärahoidmisele.  

Üleminekuetapis olevad 
söekaevanduspiirkonnad 

Auditiga hinnatakse ELi vahendite mõjusust programmitöö perioodil 2014–2020 
söekaevanduspiirkondade ülemineku toetamisel söetööstuse lõpetamise suunas.  

Säästev kalapüük Auditiga tehakse kindlaks, kas ELi kontrollisüsteem ebaseadusliku kalapüügi vältimiseks, 
ärahoidmiseks ja lõpetamiseks on tõhus ja tulemuslik. 

Ringmajandus 
Auditi käigus uuritakse ERFi toetuse mõjusust ringmajanduse kavandamis- ja tootmisetapis. 
Ringmajandus on majandussüsteem, mille eesmärk on ressursside pidev kasutamine ja jäätmete 
vältimine. 

Kliimamuutused ja 
arenguabi 

Auditiga hinnatakse ülemaailmse kliimamuutuste liidu+ (GCCA+) tõhusust kõige haavatavamate 
riikide abistamisel riskide maandamisel ja muutustega kohanemisel. 
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2021.–2025. aasta 

strateegias kindlaks 
määratud ELi poliitika ja 
rahastamise prioriteetne 
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põhinevate Euroopa 
väärtuste austamine 

 
2021 

Rahapesuvastane võitlus 
Auditi eesmärk on hinnata, kas komisjon on koos Euroopa järelevalveasutustega võtnud tõhusaid 
meetmeid rahapesu ja sellega seotud finantskuritegude ning terrorismi rahastamise vastu 
võitlemiseks. 

Hariduse toetamine 
hädaolukordades 

Auditi eesmärk on hinnata, kas ELi abi hariduse toetamiseks humanitaarhädaolukordades ja 
pikaajalise kriisi tingimustes on tõhus selleks, et pakkuda lastele juurdepääsu ohutule, kaasavale 
ja kvaliteetsele haridusele. 

Väärinfo Auditiga hinnatakse ELi väärinfovastase tegevuskava asjakohasust, seni saavutatud tulemusi ja 
kava raames loodud vastutusraamistikku. 

Õigusriigi põhimõte 
Ukrainas 

Auditi eesmärk on hinnata ELi tegevuse tulemuslikkust korruptsioonivastases võitluses Ukrainas. 
Selle käigus analüüsitakse, kui loovalt ja hoolsalt on EL võtnud Ukrainas arvesse korruptsiooni 
algpõhjuseid. 

Õigusriigi põhimõte Lääne-
Balkani riikides 

Auditiga hinnatakse õigusriigile antud ELi toetuse tõhusust Lääne-Balkani riikides ning vajaduse 
korral tehakse kindlaks ja kaardistatakse peamised tegurid, mis võisid seda tõhusust takistada. 

Frontex Auditi eesmärk on hinnata, kas Frontex on oma uute volituste ja vahendite rakendamisega hästi 
hakkama saanud. 

Rändajate ebaseaduslik üle 
piiri toimetamine 

Auditi eesmärk on hinnata, kas Europoli sisserändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise 
vastase Euroopa keskuse toetus ELi liikmesriikide tegevusele rändajate ebaseadusliku üle piiri 
toimetamise ja inimkaubanduse vastu võitlemisel on hästi hallatud. 

Rändajate 
tagasisaatmispoliitika 

Auditi eesmärk on hinnata ELi ja kolmandate riikide koostöö tulemuslikkust rändajate 
tagasivõtmise kontekstis. 

Piiriülesed programmid Auditi eesmärk on hinnata piiriülese koostöö programmidele antava ELi toetuse tõhusust ja 
nende rakendamisega seotud probleeme perioodil 2014–2020. 

Pettus ja ühine 
põllumajanduspoliitika 

Auditi käigus uuritakse komisjoni ja liikmesriikide poliitikat ja menetlusi, millega võideldakse ÜPP 
maksetega seotud pettuste vastu. 
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2022 

Huvide konflikt 
Auditi käigus uuritakse, kas komisjon ja liikmesriigid on kehtestanud tõhusa poliitika ja 
menetlused, et lahendada ÜPP ja ühtekuuluvuspoliitika maksetega seotud huvide konflikti 
probleemid.  

Toiduga kindlustatus 
COVID-19 pandeemia ajal 

Auditiga hinnatakse, kas komisjoni ja liikmesriikide võetud ÜPP meetmeid, mille eesmärk on 
toetada põllumajandustootjaid ja tagada toiduainete tarneahelad COVID-19 pandeemia ajal, on 
hästi hallatud ja kas need on olnud tõhusad. 

ELi institutsioonide 
häkkimiskindlaks 
muutmine 

Auditi eesmärk on hinnata küberturvalisuse juhtimise seisu ning ELi institutsioonide ja asutuste 
valmisolekut tulla toime küberintsidentidega. 

Liikumisvabadus Auditiga tehakse kindlaks, kas komisjon on võtnud tõhusaid meetmeid, et kaitsta vaba liikumise 
õigust, sealhulgas Schengeni lepingu toimimist COVID-19 kriisi kontekstis. 

Piiriülesed 
tervishoiuteenused 
Euroopa naabruses 
asuvates riikides 

Auditiga hinnatakse nende ELi programmide tulemuslikkust, millest rahastatakse ELi välispiiride 
ääres asuvate riikide ja ELi vahelist koostööd. 

5G-võrkude turvalisus Auditis keskendutakse 5G-võrkude turvalisusele, mis hõlmab küberturvalisust ja riistvara 
turvalisust. 
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Ühtne 
kriisilahendusmehhanism 

Auditiga hinnatakse, kas ühtne kriisilahendusmehhanism on hästi ette valmistatud euroala 
pankade võimalikuks likvideerimiseks. 

Maksuteabe vahetamine Auditi eesmärk on hinnata komisjoni loodud automaatse maksuteabe vahetamise süsteemi 
tõhusust. 

Programmijärgne 
järelevalve 

Auditi eesmärk on hinnata makromajanduslikku finantsabi saanud liikmesriikide programmijärgse 
järelevalve tõhusust. 

Investeerimisfondide ühtne 
turg 

Auditi eesmärk on hinnata, mil määral on loodud hästitoimiv investeerimisfondide ühtne turg 
ning kas see kaitseb investoreid ja finantsstabiilsust. 

Tolliriskide juhtimine, et 
kaitsta ELi finantshuve 

Auditi eesmärk on hinnata, kas komisjon on loonud asjakohase tollivaldkonna riskijuhtimise 
raamistiku, et kaitsta Euroopa Liidu finantshuve, ning kas liikmesriigid on teinud edusamme 
traditsiooniliste omavahenditega seotud tollivaldkonna riskijuhtimise rakendamisel. 

Piima ja piimatoodete 
tootmine 

Auditi käigus analüüsitakse, kas komisjoni meetmed, mis kehtestati langevate hindade probleemi 
leevendamiseks, olid hästi hallatud ja saavutasid tõhusalt oma eesmärgid. 

Kolmandate riikide 
osamaksed 

Ülevaate eesmärk on teha kokkuvõtteid kolmandate riikide rahalisest panusest ELi eelarvesse 
Euroopa poliitika rahastamiseks. 

ELi pangandusjärelevalve Audit annab kindlust selle kohta, kas Euroopa Keskpanga järelevalve oluliste krediidiasutuste üle 
toimib tõhusalt.  
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2022 

ELi rahastamisvahendite 
maksumus 

Auditi käigus hinnatakse, kas komisjon on põhjalikult hinnanud tsentraalselt hallatavate 
rahastamisvahendite ja tagatiste maksumust ning kas saavutatud kasu kompenseerib selgelt 
nende vahenditega kaasnevad kulud.  

Usaldusväärne statistika  Auditi eesmärk on hinnata, kas komisjon aitab tõhusalt kaasa usaldusväärse Euroopa statistika 
koostamisele liikmesriikides. 

Kogurahvatulu 
kontrollimine 

Auditiga hinnatakse, kas komisjoni kontroll tagab mõjusalt, et ELi peamiste omavahendite aluseks 
olevad kogurahvatulu andmed on võrreldavad, usaldusväärsed ja täielikud. 
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2021 

Aruandlus 
ühtekuuluvuspoliitika 
tehingute seaduslikkuse ja 
korrektsuse kohta 

Auditi eesmärk on käsitleda komisjonis leitud probleeme ning keskenduda komisjoni audititöö 
ulatusele, sisule ja dokumenteerimisele, samuti hinnangulise veamäära arvutamise metoodikale.  

Maapiirkondade 
taristuinvesteeringute 
kestvus 

Auditi eesmärk on hinnata, kas Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist toetust saavad 
taristuinvesteeringud toovad maakogukonnale pikaajalist majanduslikku ja sotsiaalset kasu. 

LEADER‐programm  
(Liaison entre actions de 
développement de 
l'économie rurale)  

Auditi eesmärk on hinnata, kas LEADERi rakendamismeetod on kulutõhus ning kas komisjon ja 
liikmesriigid on kõrvaldanud varem tuvastatud puudused. 

2007.–2013. aasta 
rahastamisvahendite 
sulgemine 

Auditi käigus analüüsitakse, kas liikmesriigid ja komisjon on võtnud vajalikke meetmeid, et 
nõuetekohaselt kontrollida ja hinnata koostöös liikmesriikidega hallatavate rahastamisvahendite 
kulude rahastamiskõlblikkust sulgemisel. 

Stiimulid tulemuslikkuse 
parandamiseks 

Auditi eesmärk on hinnata, kas komisjon kasutab ühtekuuluvuspoliitika raames kättesaadavaid 
vahendeid tulemuslikkuse parandamiseks.  

ELi kaasrahastatud 
investeeringud turismi 

Auditi eesmärk on hinnata ELi kaasrahastatud toetuse tõhusust ja tulemuslikkust turismi 
arendamisel ja edendamisel. 

Ettevõtjate musta 
nimekirja kandmine 

Auditiga hinnatakse, kas ELil on tõhusad vahendid, et vältida ELi vahendite eraldamist 
ebausaldusväärsetele ettevõtjatele ja nendega riigihankelepingute sõlmimist. 

Reisijate õigused COVID‐19 
kriisi ajal 

Auditiga hinnatakse, kas komisjon jälgis COVID‐19 kriisi ajal tulemuslikult seda, et lennureisijate 
õigusi austataks. 
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Euroopa Kontrollikoja 
2021.–2025. aasta 

strateegias kindlaks 
määratud ELi poliitika ja 
rahastamise prioriteetne 

valdkond ning kavandatud 
avaldamisaasta 

Ülesande nimetus  Ülesande eesmärk 

Muud valdkonnad 
 

2022 

Lihtsustatud toetusvormid 
ühtekuuluvuse valdkonnas 

Auditi käigus uuritakse, kas komisjon ja liikmesriigid kasutasid perioodil 2014–2020 lihtsustatud 
toetusvorme, et vähendada halduskoormust ja vigu, pöörates samal ajal suuremat tähelepanu 
tulemustele. 

Riiklikud taaste- ja 
vastupidavuskavad ning 
Euroopa poolaastaga 
seotud probleemid 

Auditiga hinnatakse taaste- ja vastupidavuse rahastamisvahendi raames esitatud riiklike taaste- 
ja vastupidavuskavade heakskiitmise protsessi. Auditi käigus uuritakse ka seda, kuidas Euroopa 
poolaastat kohandati, et võimaldada koordineerimist taaste ja vastupidavuse 
rahastamisvahendiga. 

ELi eelarve ning sellega 
seotud vahendid ja fondid 
2021+ 

Auditi eesmärk on hinnata, kas praegune ELi eelarve ja muud ELi tasandi vahendid, sealhulgas 
Euroopa stabiilsusmehhanism (ESM) ja Euroopa Investeerimispanga (EIP) grupp, kujutavad 
endast piisavalt tõhusat ja läbipaistvat viisi ELi poliitika rahastamiseks. 

Väliskonsultandid Auditi eesmärk on hinnata, kas komisjon saavutab kuludele vastava tulu, kaitstes välistöövõtjate 
värvatud konsultante kaasates samal ajal oma huve. 

Lobitöö seadusandjate seas Auditiga hinnatakse, kas ELi läbipaistvusregister on tõhus vahend avaliku kontrolli 
võimaldamiseks nende lobistide tegevuse üle, kes püüavad mõjutada ELi otsuste tegemist. 

ELi institutsioonide ja 
asutuste vastupanuvõime 

Auditi käigus hinnatakse kõiki ELi peamiste institutsioonide ja asutuste võetud strateegilisi ja 
operatiivseid meetmeid talitluspidevuse säilitamiseks COVID-19 kriisi ajal. 
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MEIST 

 
 
Oleme ELi välisaudiitor. Kontrollikoja kolleegiumi kuulub üks liige igast 
liikmesriigist, keda toetab ligikaudu 900 töötajat kõigist ELi 
liikmesriikidest. Asume Luxembourgis, alustasime oma tööd 1977. 
aastal ja oleme olnud ELi institutsioon alates 1993. aastast. 

Meie väärtused on sõltumatus, ausus, objektiivsus, läbipaistvus ja 
professionaalsus. 

 

 

 

 
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. 

Meie auditiaruanded ja arvamused on oluline osa ELi 
aruandlusahelast. Neid kasutatakse selleks, et kontrollida ELi 
poliitikavaldkondade ja programmide rakendamise eest vastutajaid: 
komisjoni, teisi ELi institutsioone ja asutusi ning liikmesriikide 
haldusasutusi. 

Soovime oma tegevusega aidata ELi kodanikel paremini mõista, kuidas 
EL ja selle liikmesriigid tegelevad nende ees seisvate tänaste ja 
tulevaste ülesannete lahendamisega.
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MEIE VÄLJUNDID 
Avaldame  

— aastaaruandeid ELi eelarve kohta, sh kinnitav avalduse; 

— iga-aastaseid eriaruandeid, milles esitatakse kontrollikoja finantsauditite arvamused kõigi ELi asutuste ja organite kohta;  

— aastaaruande tulemuslikkuse aspektide kohta; 

— eriaruandeid valitud audititeemadel (ilmuvad kogu aasta vältel), peamiselt meie tulemusauditite alusel;  

— ülevaateid, mis on ELi poliitika või juhtimise valdkondade kirjeldavad ja informatiivsed analüüsid; 

— arvamusi, mida Euroopa Parlament ja nõukogu kasutavad ELi õigusaktide ja muude otsuste heakskiitmisel.  



EUROOPA KONTROLLIKODA
12, rue Alcide De Gasperi 
1615 Luxembourg 
LUKSEMBURG

Tel +352 4398-1
Päringud: eca.europa.eu/et/Pages/ContactForm.aspx
Veebisait: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors 

Lisateavet Euroopa Liidu kohta saab internetist Euroopa serverist (http://europa.eu).

AUTORIÕIGUS 

© Euroopa Liit, 2021.

Euroopa Kontrollikoja taaskasutamispoliitikat rakendatakse Euroopa Kontrollikoja otsusega nr 6–2019 avatud andmete poliitika ja dokumentide taaskasutamise kohta. 

Kui ei ole märgitud teisiti (nt eraldiseisvates autoriõiguse märgetes), on ELile kuuluv kontrollikoja sisu litsentsitud vastavalt litsentsile Creative Commons Attribution 4.0 
International (CC BY 4.0). See tähendab, et taaskasutamine on lubatud, kui autoriõigustele on viidatud ja muudatused on ära märgitud. Taaskasutaja ei tohi moonutada 
dokumentide algset tähendust ega sõnumit. Kontrollikoda ei vastuta taaskasutamise tagajärgede eest. 

Kui konkreetses sisus, näiteks kontrollikoja töötajatest tehtud fotodel, on kujutatud tuvastatavaid eraisikuid, või kui see sisaldab kolmandate isikute teoseid, tuleb teil taotleda 
täiendavaid õigusi. Kui luba on saadud, tühistab see eespool nimetatud üldloa ja osutab selgelt mis tahes kasutuspiirangutele.

On võimalik, et ELile mittekuuluva sisu kasutamiseks või taasesitamiseks peate küsima luba otse autoriõiguse omajatelt.

Tööstusomandi õigustega hõlmatud tarkvara või dokumendid, nagu patendid, kaubamärgid, registreeritud disainilahendused, logod ja nimed, ei kuulu kontrollikoja 
taaskasutamispoliitika alla ega ole teile litsentsitud.

Domeeni europa.eu alla koondatud Euroopa Liidu institutsioonide veebisaitidel leidub linke, mis viivad muudele veebisaitidele. Kontrollikoda ei vastuta nende sisu eest ja soovitab 
teil seetõttu tutvuda nende veebisaitide isikuandmete ja autoriõiguse kaitse põhimõtetega.

Euroopa Kontrollikoja logo kasutamine 
Euroopa Kontrollikoja logo ei tohi kasutada ilma kontrollikoja eelneva nõusolekuta.
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https://www.eca.europa.eu/en/Pages/Transparency-portal-home.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Q
J-A

B-12-025-EN
-C

EUROOPA KONTROLLIKODA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUKSEMBURG
eca-info@eca.europa.eu
eca.europa.eu


	Eessõna
	MEIST



