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Töökava 2022+
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EESSÕNA

Selle tulemusena saavad COVIDi-järgsed taasteprogrammid ja
kliimamuutuste vastu võitlemise meetmed enneolematus ulatuses
ELi rahalist abi. Peale mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027
raames kokku lepitud tavapäraste eelarvevahendite on Euroopa Liit
loonud ELi taasterahastu, millest märkimisväärne osa on
pühendatud rohepöördele.
Euroopa Liidu sõltumatu välisaudiitorina on meie ülesanne
kontrollida, kas ELi rahalised vahendid on kogutud ja kasutatud
vastavalt asjakohastele õigusnormidele ning kas kulutustega
saavutatakse Euroopa maksumaksja jaoks tulemusi. See kehtib ka
uute meetmete kohta, mis on võetud selleks, et aidata kodanikel
saada üle pandeemia kahjulikust mõjust ja kliimamuutustest
tulenevatest probleemidest.

Ülemaailmne COVID-19 pandeemia avaldab jätkuvalt suurt mõju
inimeste elule Euroopa Liidus. Kuigi me oleme pandeemia halvima
aja üle elanud, peame lähiaastatel selle tagajärgedega veel silmitsi
seisma.
Samal ajal on ELil juhtiv roll nii ülemaailmses võitluses kliimamuutuse
vastu kui ka üleminekul tänapäevasele, ressursitõhusale ja
konkurentsivõimelisele majandusele.

Meie töökava 2022+ on koostatud neid konkreetseid probleeme
silmas pidades. COVID-19 ja kriisijärgse taastumisega seotud
kulutuste ja poliitikavaldkonna raames kavatseme avaldada
16 aruannet selliste teemade kohta nagu COVID-19 vaktsiinide
hankimine ning mitu auditit taaste- ja vastupidavusrahastu kohta.
Rubriigi „Kliimamuutused, keskkond ja loodusvarad“ all on kavas
koostada 17 aruannet, sealhulgas kliimaküsimuste peavoolustamise
ja biokütuste kohta.
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Käsitleme lisaks ka paljusid teisi ELi kulu- ja poliitikavaldkondi. Allpool
on esitatud nimekiri, mis sisaldab 79 eriaruannet ja ülevaadet, mida
kavatseme avaldada 2022. ja sellele järgnevatel aastatel.
ELi kodanikud, meie institutsioonidest sidusrühmad ja partnerid nii
ELi kui ka liikmesriikide tasandil, võivad olla kindlad, et esitame neile
sõltumatud ja objektiivsed auditid ja aruanded Euroopa Liidu
tuleviku võtmeküsimuste kohta. Juhime jätkuvalt tähelepanu

ohtudele ja võimalustele, millega me kokku puutume, et toetada
Euroopa Liitu tema eesmärkide saavutamisel.

president
Klaus-Heiner Lehne
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ELi poliitikavaldkonnad
ja rahastamine ning
kavandatav
avaldamisaasta

ELi reageerimine
COVID-19 puhangule ja
kriisijärgne taastumine
2022

Ülesande nimetus

Audititoote liik
ja ülesande eesmärk

COVID-19 vaktsiinide hanked

Audit, millega hinnatakse ELi jõupingutusi piisavas koguses COVID-19 vaktsiinide tulemuslikuks hankimiseks.

Euroopa struktuuri- ja
investeerimisfondid ning taasteja vastupidavusrahastu

Ülevaade, milles analüüsitakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide ning taaste- ja
vastupidavusrahastu koordineerimisega seotud riske ja võimalusi seoses avaliku sektori investeeringute
rahastamisega.

Taaste- ja vastupidavusrahastu –
komisjoni kontrollisüsteemi
ülesehitus

Audit, millega hinnatakse, kas komisjoni kontrollisüsteem on võimeline tagama taaste- ja
vastupidavusrahastu maksete korrektsuse ja kaitsta ELi finantshuve.

Riiklikud taaste- ja
vastupidavuskavad

Audit, millega hinnatakse taaste- ja vastupidavusrahastu raames esitatud riiklike taaste- ja
vastupidavuskavade heakskiitmise protsessi.

Koroonaviirusele reageerimise
investeerimisalgatus (CRII/CRII+)
ja React-EU

Audit, millega uuritakse, kas komisjon kohandas tõhusalt 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitikat
koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatuste ja REACT-EU kaudu ning võttis kiiresti kasutusele
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid, et reageerida COVID-19 pandeemiale.

Tööhõive toetamise erakorraline
rahastu (TERA)

Audit, millega analüüsitakse, kas tööhõive toetamise erakorraline rahastu oli COVID-19 kriisi ajal tõhus
töökohtade kaitsmisel töötajate sissetulekutoetuse ja füüsilisest isikust ettevõtjate sissetuleku asendamise
kaudu ning seega ka kulukate koondamiste vältimisel.

Võlahaldus komisjonis

Audit, millega hinnatakse, kas komisjon on välja töötanud tõhusad süsteemid ELi taasterahastu laenuraha
haldamiseks.

ELi institutsioonide ja asutuste
vastupanuvõime

Audit, millega hinnatakse ELi institutsioonide kehtestatud haldusmeetmeid talitluspidevuse säilitamiseks
COVID-19 kriisi ajal.
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ELi poliitikavaldkonnad
ja rahastamine ning
kavandatav
avaldamisaasta
ELi reageerimine
COVID-19 puhangule ja
kriisijärgne taastumine
2022

ELi reageerimine
COVID-19 puhangule ja
kriisijärgne taastumine
2023+

Ülesande nimetus

Audititoote liik
ja ülesande eesmärk

Liikumisvabadus – I etapp

Audit, millega tehakse kindlaks, kas komisjon võttis tõhusaid meetmeid, et kaitsta liikumisvabadust,
sealhulgas Schengeni lepingu toimimist COVID-19 kriisi kontekstis 2020. aasta veebruarist kuni 2021. aasta
septembrini.

Liikumisvabadus – II etapp

Audit, millega täiendatakse liikumisvabaduse auditi I etappi ja hinnatakse liikumisvabadust COVID-19 kriisi
kontekstis.

Toiduainete tarneahel COVID-19
ajal

Audit, millega hinnatakse, kas komisjon ja liikmesriigid reageerisid COVID-19 pandeemiale nõuetekohaselt,
et säilitada toiduga kindlustatus kogu ELis.

ELi asutuste reageerimine
pandeemiale

Audit, millega hinnatakse, kuidas Euroopa Ravimiamet (EMA) ning Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa
Keskus (ECDC) reageerisid COVID-19 pandeemia probleemile ja kas selline reageerimine oli eesmärgipärane.

Taaste- ja vastupidavusrahastu
vahendite kasutamine

Audit, millega hinnatakse taaste- ja vastupidavusrahastu ühte peamist eesmärki – väljamaksete tegemise
kiirust. Millises ulatuses oli taaste- ja vastupidavusrahastu rahastamine tegelikult eeljaotatud ning kui palju
kasutasid liikmesriigid neid reformideks ja investeeringuteks?

Taaste- ja vastupidavusrahastu
tulemuslikkus

Audit, millega hinnatakse, kas komisjoni mehhanism liikmesriikide taaste- ja vastupidavuskavades seatud
vahe-eesmärkide ja sihtide saavutamise jälgimiseks on asjakohane rahastu tulemuslikkuse mõõtmiseks.

Taaste- ja vastupidavusrahastu
kontrollisüsteemid liikmesriikides

Audit, millega hinnatakse, kas liikmesriikide kontrollisüsteemid taaste- ja vastupidavusrahastust saadud
vahendite haldamiseks on ELi finantshuvide kaitsmiseks hästi kavandatud.

Taaste- ja vastupidavusrahastu
rakendamine liikmesriikides

Audit, millega hinnatakse taaste- ja vastupidavuskavade rakendamist vähestes liikmesriikides, keskendudes
iga riigi taaste- ja vastupidavuskava peamistele poliitikaeesmärkidele. Taaste- ja vastupidavusrahastu
rakendamistsükli jooksul võiks kontrollikoda selliste audititega järk-järgult hõlmata kõik 27 riiklikku taaste- ja
vastupidavuskava.
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ELi poliitikavaldkonnad
ja rahastamine ning
kavandatav
avaldamisaasta

ELi majandusliku
konkurentsivõime
suurendamine kõigi
kodanike hüvanguks
2022

Ülesande nimetus

Audititoote liik
ja ülesande eesmärk

Programmi „Horisont 2020“
laiendamine

Audit, millega analüüsitakse programmis „Horisont 2020“ kindlaks määratud meetmeid, mille eesmärk on
kaotada Euroopas teadus- ja innovatsioonitegevuse lõhe innovatsiooniliidrite ja mõõdukate novaatorite
vahel ning seeläbi laiendada programmis „Horisont 2020“ osalemist ja aidata kaasa Euroopa teadusruumi
loomisele.

VKEde konkurentsivõime

Audit, millega hinnatakse, kas komisjon ja liikmesriigid on taganud ERFi toetuse tulemustele suunatud
kasutamise, et muuta VKEd konkurentsivõimelisemaks ja tulevikukindlaks.

5G-võrkude turvalisus

Audit, millega hinnatakse, kas EL rajab turvalisi 5G-võrke kiiresti ja kooskõlastatult.

VKEde rahvusvahelistumine

Audit, millega uuritakse ELi toetusprogramme VKEde rahvusvahelistumiseks ELis.

Energialiit

Audit, millega uuritakse Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti (ACER)
järelevalvet elektrituru eeskirjade järjepideva ja tõhusa rakendamise ning turu kuritarvitamise ja
läbipaistvuse järelevalve üle energia siseturu valdkonnas.

DG AGRI suurandmed

Audit, millega hinnatakse, kuidas komisjon kasutab andmeid ja andmeanalüüsi ühise põllumajanduspoliitika
analüüsimiseks ning kuidas ta on valmistunud suurandmeid paremini kasutama.

Intellektuaalomandi õigused

Audit, millega hinnatakse, kas komisjoni tegevus on tõhus ELi intellektuaalomandipoliitika väljatöötamisel ja
intellektuaalomandi õiguste kaitsmisel ühtsel turul.

E-valitsus

Audit, millega hinnatakse e-valitsuse 2016.–2020. aasta tegevuskava ülesehitust, tulemuslikkust ja
järelevalvet. Kuna kavas on palju erinevaid meetmeid, piirdume hindamisel üksnes ettevõtjatele suunatud
meetmetega.

Koolide digiteerimine

Audit, millega hinnatakse ELi toetuse tõhusust koolide digiteerimisel.
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ELi poliitikavaldkonnad
ja rahastamine ning
kavandatav
avaldamisaasta

Liidu majandusliku
konkurentsivõime
suurendamine kõigi
kodanike hüvanguks

Ülesande nimetus

Audititoote liik
ja ülesande eesmärk

Saada 2024. aastaks maailma
suuruselt teiseks akude tootjaks

Audit, millega hinnatakse, kas komisjon ja liikmesriigid on olnud tõhusad ülemaailmselt
konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa patareide ja akude väärtusahela arendamisel ELis.

Välismaised otseinvesteeringud

Audit, millega antakse esimene ülevaate sellest, kui tõhusalt rakendatakse määrust 2019/452 välismaiste
otseinvesteeringute taustauuringumehhanismide kohta.

Volitatud ettevõtjad

Audit, millega kontrollitakse, kas komisjon ja liikmesriigid tagavad, et volitatud ettevõtja programm täidab
oma eesmärki suurendada rahvusvahelist tarneahelate turvalisust ja hõlbustada kaubandust, tagades samal
ajal tulude kogumise täielikkuse.

Mikrokiibitööstus

Audit, millega hinnatakse, kas komisjon ja liikmesriigid toetasid mõjusalt ülemaailmselt konkurentsivõimelise
mikrokiibitööstuse rajamist ELis.

Vesiniku kasutamine transpordis

Audit, millega hinnatakse komisjoni strateegia tulemuslikkust ELi transpordi vesinikutaristu edendamisel
ning ELi toetuse tõhusust transpordi vesinikutaristu arendamiseks ja kiireks rajamiseks liikmesriikides.

Kutsekvalifikatsioonide
tunnustamine ELis

Audit, millega hinnatakse, kas töötajate kutsekvalifikatsioonide ja akadeemiliste diplomite vastastikusel
tunnustamisel ELi siseturul esineb endiselt takistusi.

Tehisintellekt

Audit, millega analüüsitakse, kas komisjoni investeeringuid tehisintellekti valdkonnas, peamiselt programmi
„Horisont 2020“ kaudu, kasutatakse ELis ja eelkõige ELi tööstuses kommertseesmärkidel.

E-ühtekuuluvus ja strateegiline
haldussuutlikkuse suurendamine

Audit, millega hinnatakse, kas komisjon ja liikmesriigid kasutavad täielikult ära e-ühtekuuluvuse potentsiaali,
et rakendada strateegilist lähenemisviisi haldussuutlikkuse suurendamisele ühtekuuluvuse valdkonnas.

2023+
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ELi poliitikavaldkonnad
ja rahastamine ning
kavandatav
avaldamisaasta

Vastupanuvõime liidu
julgeolekut ähvardavatele
ohtudele ning Euroopa
väärtuste (vabadus,
demokraatia ja õigusriik)
austamine

Ülesande nimetus

Audititoote liik
ja ülesande eesmärk

Õigusriigi põhimõtte järgimise
tugevdamine Lääne-Balkani
riikides

Audit, millega hinnatakse, kas ELi toetus Lääne-Balkani riikidele aitas mõjusalt kaasa õigusriigi põhimõtte
paremale järgimisele piirkonnas.

ELi institutsioonide
häkkimiskindlaks muutmine

Audit, millega hinnatakse, kas ELi institutsioonid ja ametid on valmis küberintsidentidega toime tulema.

Huvide konfliktid

Audit, millega uuritakse, kas komisjon ja liikmesriigid on kehtestanud tõhusad põhimõtted ja menetlused, et
lahendada ühise põllumajanduspoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika maksetega seotud huvide konflikti
probleemid.

ÜPP ja pettusevastased meetmed

Audit, millega hinnatakse, kas komisjon on võtnud asjakohaseid meetmeid seoses ÜPP kulutustega seotud
pettustega ning kas ta on tuvastanud maa hõivamisega seotud riskid ja võtnud asjakohaseid meetmeid
nende maandamiseks.

Arenguabi kavandamine

Audit, millega hinnatakse, kas EL on eraldanud oma arenguabi aastateks 2021–2027 täpselt määratletud
strateegia alusel ja kas ta on koostanud kvaliteetsed toetusprogrammid.

Piiriülene koostöö
naaberriikidega

Audit, millega hinnatakse, kas Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi piiriülese koostöö programmid
on olnud tõhusad territoriaalse koostöö edendamisel ELi välispiiridel.

2022
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ELi poliitikavaldkonnad
ja rahastamine ning
kavandatav
avaldamisaasta

Vastupanuvõime ELi
julgeolekut ähvardavatele
ohtudele ning Euroopa
väärtuste (vabadus,
demokraatia ja õigusriik)
austamine
2023+

Ülesande nimetus

Audititoote liik
ja ülesande eesmärk

Kaitsealaste teadusuuringute
ettevalmistav meede

Audit, millega hinnatakse, kas kaitsealaste teadusuuringute ettevalmistav meede oli tõhus ELi liikmesriikide
osalejate vahelise koostöö rahastamise ja edendamise mehhanismide katsetamisel.

Algatus „Spotlight“

Audit, millega hinnatakse, kas ELi panus ELi ja ÜRO ühisalgatusse „Spotlight“ on tõhus viis kogu maailmas
naiste- ja tütarlastevastase vägivallaga võitlemisel.

Puuetega inimeste
võrdõiguslikkus

Audit, millega hinnatakse, kas ELi panus puuetega inimeste võrdõiguslikkuse tagamisse on mõjus.

Euroopa välisteenistus

Audit, millega hinnatakse, kas Euroopa välisteenistusel on kõik olemas selleks, et aidata tõhusalt kaasa ühise
välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) sidususele.

Rände algpõhjustega tegelemine
Aafrikas

Audit, millega hinnatakse, kas ELi Aafrika usaldusfondi kaudu rakendatud projektid on saavutanud
kavandatud tulemusi, austades samas põhilisi inimõigusi.

Türgi pagulasrahastu

Audit, millega uuritakse eriaruandes nr 27/2018 esitatud soovituste põhjal võetud meetmeid ja hinnatakse
Türgi pagulasrahastu esimese osamaksega arenguabi tegevussuunal saavutatud tulemusi.

Õigusriigi põhimõtte järgimine
ELis

Audit, millega uuritakse, kas uus õigusriigiga seotud tingimuslikkuse kord on tõhus vahend ELi finantshuvide
kaitsmiseks õigusriigi põhimõtte rikkumise korral ühtekuuluvuse valdkonnas.
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ELi poliitikavaldkonnad
ja rahastamine ning
kavandatav
avaldamisaasta

Kliimamuutused,
keskkond ja loodusvarad
2022

Ülesande nimetus

Audititoote liik
ja ülesande eesmärk

Maapiirkondade
mitmekesistamise ja
taristuinvesteeringute kestvus

Audit, millega kontrollitakse, kas komisjon ja liikmesriigid on võtnud meetmeid, et suunata asjaomaseid
maaelu arengu investeeringuid, eelkõige neid, mis on seotud mitmekesistamise ja taristuga, pikaajalise
kasuga projektidesse.

Energia maksustamine ja
toetused

Ülevaade, milles uuritakse energia maksustamise ja toetuste põhimõtteid, pidades silmas selle panust ELi
kliimaeesmärkide saavutamisse.

Üleminekuetapis olevad
söekaevanduspiirkonnad

Audit, millega antakse ülevaade ELi rahastamise rollist sotsiaal-majanduslikus üleminekus piirkondades, kus
söetööstus on kahanemas, ning sellest, kas komisjon ja peamised riigi- / piirkonna tasandi ametiasutused on
neid vahendeid parimal viisil hallanud.

Ebaseaduslik kalapüük

Audit, millega hinnatakse, kas ELi tegevus ebaseadusliku kalapüügi vastases võitluses on suunatud
peamistele ohtudele ja edendab säästvaid meresid.

Kliimaküsimuste
peavoolustamine

Audit, millega hinnatakse, kas komisjon esitab asjakohast ja usaldusväärset teavet kliimakulutuste ja
edusammude kohta, mida on tehtud kliimaküsimuste peavoolustamise 2014.–2020. aasta eesmärgi (20%)
saavutamisel.

Mullakaitse ja sõnnikukäitlus

Audit, millega hinnatakse, kas ühine põllumajanduspoliitika ja nitraadidirektiivi asjakohased sätted
võimaldavad ELil saavutada mulla säästliku majandamise ja vältida reostuse liigset kontsentratsiooni
vedelsõnnikus.

Mitmeliigiline kaubavedu

Audit, millega hinnatakse, kas ELi rahastatud projektid on olnud kestliku mitmeliigilise kaubaveo
edendamisel mõjusad
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ELi poliitikavaldkonnad
ja rahastamine ning
kavandatav
avaldamisaasta
Kliimamuutused,
keskkond ja loodusvarad
2022

Ülesande nimetus

Audititoote liik
ja ülesande eesmärk

Ringmajandus

Audit, millega uuritakse Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse tõhusust ringmajanduse kavandamis- ja
tootmisetapis.

Kliimamuutused ja arenguabi

Audit, millega hinnatakse ülemaailmse kliimamuutuste liidu+ (GCCA+) (mis on peamine ELi välistegevuse
algatus kliimamuutustega võitlemiseks) tõhusust kõige haavatavamate riikide abistamisel riskide
maandamisel ja muutustega kohanemisel.
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ELi poliitikavaldkonnad
ja rahastamine ning
kavandatav
avaldamisaasta

Kliimamuutused,
keskkond ja loodusvarad
2023+

Ülesande nimetus

Audititoote liik
ja ülesande eesmärk

Kliimaeesmärgid

Audit, millega hinnatakse 2020. aasta kliima- ja energiaeesmärkide saavutamise ulatust ning seda, kas ELi
kliima- ja energiajuhtimisraamistik on 2030. aasta eesmärkide saavutamiseks tugev alus.

Sinine energia ja integreeritud
merenduspoliitika

Audit, millega hinnatakse, kas ELi integreeritud merenduspoliitika ja ELi rahastatud algatused on aidanud
kaasa avamere taastuvenergia sektori kestlikule kasvule.

Arukad linnad

Audit, millega hinnatakse i) ELi rahastatud teadusprojektide mõjusust ja ii) nende mõju linnade arukamaks
muutmisele. Samuti hinnatakse, kas programmi „Euroopa horisont“ (sh missioonid) kavandamisel on arvesse
võetud varasemaid kogemusi.

Loomade vedu

Audit, millega uuritakse elusloomade vedu käsitlevate ELi eeskirjade mõju.

Kalakasvatus

Audit, millega hinnatakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) toetust vesiviljelusprojektidele ning
tehakse kindlaks selle tulemused, maksumus ja keskkonnasäästlikkus.

Ohtlikud jäätmed

Ülevaade, milles esitatakse kokkuvõte olukorrast seoses ohtlike jäätmete tekke, korduskasutamise,
ringlussevõtu ja märgistamisega ELis ning nende ekspordiga kolmandatesse riikidesse.

Biokütused

Audit, millega hinnatakse, kas ELi toetus säästvate biokütuste kasutuselevõtule on viinud säästvate
energiaallikate kasutamiseni ja kas see on oluliselt suurendanud nende kasutuselevõttu.

Autode CO2 heide ja suurandmed

Audit, millega hinnatakse, kas autode heitgaaside alane aruandlus on usaldusväärne ja võimaldab
asjaomaste trahvide korrektset ja õigeaegset kogumist, samuti hinnatakse suurandmete põhjal tootjatele
pakutava paindlikkuse mõju ning lõhet laboriheite ja tegeliku heite vahel.
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ELi poliitikavaldkonnad
ja rahastamine ning
kavandatav
avaldamisaasta

Liidu eelarvepoliitika ja
ELi riikide rahandus
2022

Liidu eelarvepoliitika ja
ELi riikide rahandus

Ülesande nimetus

Audititoote liik
ja ülesande eesmärk

ELi eelarve ning sellega seotud
vahendid ja fondid 2021+

Audit, millega hinnatakse ELi finantsstruktuuri praegust ülesehitust, sealhulgas mitmeaastasest
finantsraamistikust 2021–2027 ja ELi taasterahastust tulenevaid muutusi.

Kogurahvatulu kontrollimine

Audit, millega hinnatakse, kas komisjon on 2016.–2019. aasta kogurahvatulu kontrollitsüklit hallanud
mõjusalt ja tõhusalt.

ELi pangandusjärelevalve

Audit, et anda kindlust selle kohta, kas Euroopa Keskpanga järelevalve oluliste krediidiasutuste üle toimib
tõhusalt.

Investeerimisfondide ühtne turg

Audit, millega hinnatakse, millises ulatuses on loodud nõuetekohaselt toimiv investeerimisfondide ühtne
turg ning kas see kaitseb investoreid ja finantsstabiilsust.

ELi vahendite tagasinõudmine

Audit, millega hinnatakse komisjoni ja liikmesriikide tasandi kontrollimenetlusi, millega tagatakse, et EL
nõuab tõhusalt ja õigeaegselt tagasi kulutatud vahendid, mis on kasutatud õigusnormide vastaselt.

Ringlusse võtmata
plastpakendijäätmetel põhinevad
uued omavahendid

Audit, millega hinnatakse, kas komisjon on loonud asjakohase raamistiku ringlusse võtmata
plastpakendijäätmetel põhineva uue omavahendi haldamiseks, sealhulgas liikmesriikide osamaksete
kogumiseks ja kontrollimiseks.

Kahjulik maksukonkurents ELis

Audit, millega hinnatakse komisjoni poolt maksupettuste, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise
vältimise vastu võitlemiseks võetud poliitikameetmete ja regulatiivsete meetmete ülesehitust, rakendamist
ja tulemuslikkust ELis.

2023+
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ELi poliitikavaldkonnad
ja rahastamine ning
kavandatav
avaldamisaasta

Ülesande nimetus

Audititoote liik
ja ülesande eesmärk

Väliskonsultandid

Audit, millega hinnatakse, kas komisjon saavutab välistöövõtjate palgal olevaid konsultante kasutades
kuludele vastava tulu tagab samal ajal oma huvide kaitse.

LEADER

Audit, millega uuritakse, kas LEADER / kogukonna juhitud kohaliku arengu lähenemisviis on toonud
kohalikule arengule kasu ning kas komisjon, liikmesriigid ja kohalikud tegevusrühmad on selle
lähenemisviisiga seotud kulusid ja riske hästi hallanud.

Usaldusväärne statistika

Audit, millega hinnatakse komisjoni tõhusust kvaliteetse Euroopa statistika esitamisel.

Ettevõtjate musta nimekirja
kandmine

Audit, millega hinnatakse, kas komisjon on loonud hästitoimiva ja hoolsuskohustusel põhineva menetlusest
kõrvalejätmise süsteemi, tagamaks, et ELi vahendeid ei anta ebausaldusväärsetele toetusesaajatele.

Riigihanked

Ülevaade, milles analüüsitakse kogu ELi hõlmavaid suundumusi ja riigispetsiifilisi aspekte, tuginedes
andmebaasi TED (Tenders Electronic Daily) andmetele.

ELi vahendite haldamise
digiteerimine

Ülevaade, milles analüüsitakse ELi vahendite haldamise ja kontrolli digiteerimise seisu, sellega seotud riske
ja probleeme ning selle mõju auditile.

Lobitöö seadusandjate seas

Audit, millega hinnatakse, kas ELi läbipaistvusregister on tõhus vahend avaliku kontrolli võimaldamiseks
nende lobistide tegevuse üle, kes püüavad mõjutada ELi otsuste tegemist.

Ühtekuuluvuspoliitika juhtimine
ja kontrollimine

Audit, millega hinnatakse, kas liikmesriikide korraldusasutuste tehtud kontrollid (nn esimese tasandi
juhtimiskontrollid) on ühtekuuluvuspoliitika kulutustes esinevate vigade ennetamisel täiesti mõjusad.

Veinisektor

Audit, millega hinnatakse, mil määral on ühise põllumajanduspoliitika toetus ELi veinisektorile aidanud
muuta seda konkurentsivõimelisemaks ja vastupidavamaks.

Muud valdkonnad
2022

Muud valdkonnad
2023+
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MEIST

Meie missioon: hindame oma sõltumatu, professionaalse ja mõjusa
audititöö kaudu ELi tegevuse säästlikkust, tulemuslikkust, tõhusust,
seaduslikkust ja korrektsust. See aitab parandada aruandekohustust,
läbipaistvust ja finantsjuhtimist ning suurendab seeläbi kodanike
usaldust ELi vastu. Püüame kiiresti muutuvas keskkonnas tõhusalt
reageerida ELi ees seisvatele praegustele ja tulevastele ülesannetele.

Klaus-Heiner LEHNE
Saksamaa

Ladislav BALKO
Slovakkia

Lazaros S. LAZAROU
Küpros

Pietro RUSSO
Itaalia

Baudilio TOMÉ MUGURUZA
Hispaania

Iliana IVANOVA
Bulgaaria

Alex BRENNINKMEIJER
Madalmaad

Nikolaos MILIONIS
Kreeka

Bettina JAKOBSEN
Taani

Samo Jereb
Sloveenia

Jan GREGOR
Tšehhi Vabariik

Mihails KOZLOVS
Läti

Rimantas ŠADŽIUS
Leedu

Leo BRINCAT
Malta

João FIGUEIREDO († 29. juunil 2021)
Portugal

Juhan PARTS
Eesti

Ildikó GÁLL-PELCZ
Ungari

Eva LINDSTRÖM
Rootsi

Tony Murphy
Iirimaa

Hannu TAKKULA
Soome

Annemie TURTELBOOM
Belgia

Viorel ȘTEFAN
Rumeenia

Ivana MALETIĆ
Horvaatia

François-Roger CAZALA
Prantsusmaa

Joëlle ELVINGER
Luksemburg

Helga BERGER
Austria

Marek OPIOŁA
Poola

Oleme ELi välisaudiitor. Kontrollikotta 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 visioon: meie eesmärk on olla avaliku sektori auditi kutsealal
esirinnas ning aidata kaasa vastupanuvõimelisema ja kestlikuma
Euroopa Liidu loomisele, mis toetab demokraatlikke 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 ELi eelarve täitmise tulemuslikkuse 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).
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