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EESSÕNA 

 

2022. aastal seisavad Euroopa Liit ja selle liikmesriigid silmitsi 
ülemaailmse pandeemia ja kiirete kliimamuutuste tagajärgedega, 
millele lisandub Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõja 
põhjustatud ulatuslik energia-, julgeoleku- ja rändekriis. Kõigil neil 
sündmustel on märkimisväärne mõju Euroopa Liidu kodanike elule, 
majanduslikule seisule ja ülemaailmsetele suhetele. 

Euroopa Liidu sõltumatu välisaudiitorina on meie ülesanne 
kontrollida, kas Euroopa Liidu rahalised vahendid on kogutud ja 
kasutatud vastavalt asjakohastele õigusnormidele ja eeskirjadele  

 
 
ning kas kulutustega saavutatakse kavandatud tulemusi. See kehtib 
ka uute meetmete kohta, mis on võetud selleks, et aidata saada üle 
praeguse mitme kriisi kahjulikust mõjust. Meie töökava 2023+ on 
koostatud neid konkreetseid ülesandeid silmas pidades. Allpool on 
esitatud nimekiri, mis sisaldab 82 eriaruannet ja ülevaadet, mida 
kavatseme avaldada, peamiselt 2023. ja 2024. aastal. 

Energiakriis on eriti rängalt mõjutanud liikmesriikide majandust 
ning nende ettevõtteid ja kodanikke. Lisaks on ELi eesmärk olla 
ülemaailmsete kliimamuutuste vastases võitluses esirinnas. 
Strateegilise prioriteetse valdkonna „Kliimamuutused, keskkond ja 
loodusvarad“ raames on meil kavas teha 21 auditit, mis hõlmavad 
paljusid teemasid, sealhulgas energiajulgeolekut, saastet, kliimaga 
seotud meetmeid ja säästvat toidutootmist. 

Meie audititöö hõlmab ka julgeolekut ja rännet. Strateegilises 
prioriteetses valdkonnas „Vastupanuvõime liidu julgeolekut 
ähvardavatele ohtudele ning vabadusel, demokraatial ja õigusriigil 
põhinevate Euroopa väärtuste austamine“ on meil kavas 14 
auditiülesannet sellistes valdkondades nagu Euroopa välisteenistuse 
panus ühisesse välis- ja julgeolekupoliitikasse, sõjaväeline liikuvus ja 
pagulastele antav abi. 
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Endiselt on meie tegevuskavas tähtsal kohal taasterahastu 
„NextGenerationEU“ (NGEU) algatus, millega nähakse ette 
märkimisväärsed summad, mis kulutatakse lühikese aja jooksul 
koroonaviiruse pandeemia põhjustatud majandusliku ja sotsiaalse 
kahju korvamiseks. Järgmisel kahel aastal on meil kavas avaldada 12 
auditiaruannet, milles käsitletakse taasterahastut 
„NextGenerationEU“. Aruanded hõlmavad peamiselt taaste- ja 
vastupidavusrahastut. Kolm auditit on pühendatud veel ühele 
olulisele horisontaalsele valdkonnale, milleks on pettustevastane 
võitlus. Lisaks käsitleme ka paljusid muid kontrollikoja 2021.–2025. 
aasta strateegias määratletud valdkondi. 

Kontrollikoja vastvalitud presidendina tahaksin rõhutada, et oma 
sõltumatu, objektiivse ja professionaalse audititööga püüame 
jätkuvalt kaasa aidata ELi vahendite usaldusväärsele ja tõhusale 
kasutamisele. Töökava toetab meid selle keerulise ülesande 
täitmisel. 

 
president 
Tony Murphy 
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Strateegiline 
prioriteet 

ja kavandatav 
avaldamisaasta 

Ülesande nimetus  Toote liik Ülesande eesmärk 

Horisontaalne 
valdkond: NGEU 

 

2023 

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

Eriaruanne 

Uurida, 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. 

Komisjoni taaste- ja 
vastupidavusrahastu 
kontrollisüsteemi ülesehitus 

Eriaruanne Hinnata, kas komisjoni kontrollisüsteem on võimeline tagama taaste- ja 
vastupidavusrahastu maksete korrektsuse ja kaitsma ELi finantshuve. 

Võlahaldus komisjonis Eriaruanne Hinnata, kas komisjon on välja töötanud tõhusad süsteemid ELi taasterahastu 
laenuraha haldamiseks. 

Taaste- ja vastupidavusrahastu 
tulemuslikkus Eriaruanne Hinnata, kas taaste- ja vastupidavusrahastu järelevalveraamistik on tulemuslikkuse 

mõõtmiseks asjakohane. 

Taaste- ja vastupidavusrahastu 
kasutamine Eriaruanne 

Hinnata taaste- ja vastupidavusrahastu ühte põhieesmärki – väljamaksete 
tegemise kiirust –, uurides, kui suur osa taaste- ja vastupidavusrahastu kulutustest 
tehakse esimestel kriisile järgnevatel aastatel. Hinnata, mil määral on liikmesriigid 
reforme ja investeeringuid ära kasutanud. 

Topeltrahastamine Eriaruanne 
Hinnata, kas komisjon ja liikmesriigid on kehtestanud tugevad juhtimis- ja 
kontrollisüsteemid, et vältida taaste- ja vastupidavusrahastust ning 
ühtekuuluvuspoliitika programmidest rahastatavate kulude topeltrahastamist.  
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Strateegiline 
prioriteet 

ja kavandatav 
avaldamisaasta 

Ülesande nimetus  Toote liik Ülesande eesmärk 

Horisontaalne 
valdkond: NGEU 

 

2024 

Taaste- ja vastupidavusrahastu 
digiüleminek Eriaruanne 

Hinnata, kas riiklikes taaste- ja vastupidavuskavades sisalduvate 
digiinvesteeringute ja -reformide rakendamine aitas tõhusalt kaasa ELi 
digistrateegiale ja digiüleminekule. 

Liikmesriikide taaste- ja 
vastupidavusrahastu 
kontrollisüsteemid 

Eriaruanne Hinnata, kas liikmesriikide kontrollisüsteemid taaste- ja vastupidavusrahastust 
saadud vahendite haldamiseks on ELi finantshuvide kaitsmiseks hästi kavandatud. 

Ringlusse võtmata 
plastpakendijäätmetel 
põhinevad uued omavahendid 

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

Taaste- ja vastupidavusrahastu 
reform 1 Eriaruanne Hinnata, kas reformide rakendamine taaste- ja vastupidavuskavades hõlmatud 

konkreetses valdkonnas edendab vastupanuvõimet ja ühtlustatust. 

Rohemärgistus taasterahastus 
„NextGenerationEU“ Eriaruanne 

Hinnata taasterahastu „NextGenerationEU“ taaste- ja vastupidavusrahastu 
vastavust Euroopa rohelise kokkuleppe kliimameetmete eesmärkidele ja panust 
nende saavutamisse. 

Taaste- ja vastupidavusrahastu 
reform 2 Eriaruanne Hinnata, kas reformide rakendamine taaste- ja vastupidavuskavades hõlmatud 

konkreetses valdkonnas edendab vastupanuvõimet ja ühtlustatust. 
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Strateegiline 
prioriteet 

ja kavandatav 
avaldamisaasta 

Ülesande nimetus  Toote liik Ülesande eesmärk 

Horisontaalne 
valdkond: 

Pettustevastane 
võitlus 

 

2023 

Huvide konflikt Eriaruanne 
Uurida, kas komisjon ja liikmesriigid on kehtestanud tõhusad põhimõtted ja 
menetlused, et lahendada ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) ja 
ühtekuuluvuspoliitika maksetega seotud huvide konflikti probleemid. 

Horisontaalne 
valdkond: 

Pettustevastane 
võitlus 

 

2024 

Pettustevastane strateegia Eriaruanne Hinnata komisjoni 2019. aasta pettustevastase strateegia tulemuslikkust ELi 
kulutusi mõjutavate pettuste vastases võitluses. 

Impordi Käibemaksupettused Eriaruanne Hinnata, kas EL tagab tõhusalt oma finantshuvide kaitse, kui kauplejad kasutavad 
käibemaksuga seotud impordi eriprotseduure. 
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Strateegiline 

prioriteet 
ja kavandatav 

avaldamisaasta 

Ülesande nimetus Toote liik Ülesande eesmärk 

Liidu majanduse 
konkurentsivõime 

2023 

Energialiit Eriaruanne 
Uurida Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 
(ACER) järelevalvet elektrituru eeskirjade järjepideva ja tõhusa rakendamise ning 
turu kuritarvitamise ja läbipaistvuse järelevalve üle energia siseturu valdkonnas. 

Koolide digiteerimine Eriaruanne Hinnata ELi toetuse tõhusust koolide digiteerimisel. 

Volitatud ettevõtjad Eriaruanne Hinnata, kas ELi volitatud ettevõtja programm on edukalt toetanud seaduslikku 
kaubandust ja tarneahela turvalisust.  

Saada 2024. aastaks maailma 
suuruselt teiseks akude tootjaks Eriaruanne 

Hinnata nende vahendite asjakohasust, mille komisjon on valinud akude 
väärtusahelasse sekkumiseks, nende rakendamise senist taset ja, kui see on 
mõõdetav, nende mõju. 

Liidu majanduse 
konkurentsivõime 

2024 

Vesiniku transport Eriaruanne 
Hinnata komisjoni strateegia tulemuslikkust ELi transpordi vesinikutaristu 
edendamisel ning ELi kaasrahastamise tõhusust liikmesriikide transpordi 
vesinikutaristu arendamise ja õigeaegse pakkumise toetamisel. 

Tehisintellekt Eriaruanne 
Analüüsida, kas komisjoni investeeringuid tehisintellekti valdkonnas, peamiselt 
programmi „Horisont 2020“ kaudu, kasutatakse ELis ja eelkõige ELi tööstuses 
kommertseesmärkidel.  

Digimaksed Eriaruanne 

Uurida, kas digimaksete raamistik ja ELi asutuste sellega seotud meetmed aitavad 
kaasa selliste maksete turvalisusele ja tõhususele. Auditis keskendutakse sellistele 
ELi tasandi eesmärkidele nagu teenuste piiriülese osutamise hõlbustamine, 
konkurentsi edendamine, finantskuritegevuse ennetamine, tarbijakaitse 
hõlbustamine ja finantsstabiilsuse tagamine. 

Kutsekvalifikatsioonide 
tunnustamine ELis Eriaruanne Hinnata, kas töötajate kutsekvalifikatsioonide ja akadeemiliste diplomite 

vastastikusel tunnustamisel ELi siseturul esineb endiselt takistusi. 
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Strateegiline 
prioriteet 

ja kavandatav 
avaldamisaasta 

Ülesande nimetus  Toote liik Ülesande eesmärk 

Riigiabi kriisi ajal Eriaruanne 

Hinnata, kuidas komisjon kohandas riigiabi eeskirju seoses taaste- ja 
vastupidavusrahastu ning ühtekuuluvusvahenditega, et tagada selliste ELi riigiabi 
eeskirjade tõhus kohaldamine, mis käsitlevad moonutavat majanduslikku mõju ELi 
ettevõtjatele pärast COVID-19 ja sissetungi Ukrainasse, ning uurida, kuidas 
liikmesriigid neid eeskirju, sealhulgas ajutisi erandeid kohaldasid. 

Noorte toetamine Eriaruanne Hinnata, kas Euroopa Sotsiaalfond (ESF) ja noorte tööhõive algatus (YEI) toetasid 
tõhusalt noorte tööhõivet ja tööalast konkurentsivõimet. 

Asukohapõhine tõkestus Eriaruanne 
Hinnata õigusraamistiku ning komisjoni ja liikmesriikide võetud meetmete 
tõhusust piiriülese e-kaubanduse tõkete kõrvaldamisel ja tarbijate õiguste 
kaitsmisel. 

Erapensionid Eriaruanne 
Uurida, kas ELi meetmed olid tõhusad pensionisüsteemide jätkusuutlikkuse 
tagamisel, toetades erapensione, mis hõlmavad tööandjapensione (II sammas) ja 
personaalseid pensione (III sammas). 



 9 

 

Strateegiline 
prioriteet 

ja kavandatav 
avaldamisaasta 

Ülesande nimetus  Toote liik Ülesande eesmärk 

Vastupanuvõime 
liidu julgeolekut 
ähvardavatele 
ohtudele ning 

vabadusel, 
demokraatial ja 

õigusriigil 
põhinevate 

Euroopa väärtuste 
austamine 

 

2023 

Toiduainete tarneahel COVID-19 
ajal Eriaruanne Hinnata, kas komisjon ja liikmesriigid reageerisid COVID-19 pandeemiale 

nõuetekohaselt, et säilitada toiduga kindlustatus kogu ELis. 

Arenguabi kavandamine Eriaruanne 
Hinnata, kas EL on eraldanud oma arenguabi aastateks 2021–2027 täpselt 
määratletud strateegia alusel ja kas ta on koostanud kvaliteetsed 
toetusprogrammid. 

Kaitsealaste teadusuuringute 
ettevalmistav meede Eriaruanne 

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

Algatus „Spotlight“ Eriaruanne Hinnata, kas ELi panus ELi ja ÜRO ühisalgatusse „Spotlight“ on tõhus viis kogu 
maailmas naiste- ja tütarlastevastase vägivallaga võitlemisel. 

Euroopa välisteenistus Eriaruanne Hinnata, kas Euroopa välisteenistusel on kõik olemas selleks, et aidata tõhusalt 
kaasa ühise välis- ja julgeolekupoliitika sidususele. 

Puuetega inimeste 
võrdõiguslikkus Eriaruanne Uurida, kas ELi puuetega inimeste strateegia ja ELi rahastamine aitasid kaasa 

puuetega inimeste vajaduste rahuldamisele. 
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Strateegiline 
prioriteet 

ja kavandatav 
avaldamisaasta 

Ülesande nimetus  Toote liik Ülesande eesmärk 

Vastupanuvõime 
liidu julgeolekut 
ähvardavatele 
ohtudele ning 

vabadusel, 
demokraatial ja 

õigusriigil 
põhinevate 

Euroopa väärtuste 
austamine 

 

2024 

Rände algpõhjustega tegelemine 
Aafrikas Eriaruanne Hinnata, kas ELi Aafrika usaldusfondi kaudu rakendatud projektid on saavutanud 

kavandatud tulemusi, austades samas põhilisi inimõigusi.  

Türgi pagulasrahastu Eriaruanne 
Uurida eriaruandes 27/2018 esitatud soovituste põhjal võetud meetmeid ja 
hinnata Türgi pagulasrahastu esimese osamaksega arenguabi tegevussuunal 
saavutatud tulemusi. 

Kodanike, võrdõiguslikkuse, 
õiguste ja väärtuste programm Eriaruanne 

Hinnata, kas komisjon kontrollib tõhusalt, kas kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste 
ja väärtuste programmi raames eraldatud ELi vahendid täidavad ELi väärtuste 
edendamise eesmärki.  

Sõjaväeline liikuvus Eriaruanne 
Hinnata, kas sõjaväelise liikuvuse tegevuskava, mis on ELi strateegilise autonoomia 
eeltingimus, on graafikus, et hõlbustada kiiret ja sujuvat sõjalist liikumist ELis ja 
sellest väljaspool. 

Õigusriigi põhimõtete järgimine 
ELis Eriaruanne 

Uurida, kas uus õigusriigiga seotud tingimuslikkuse kord on tõhus vahend ELi 
finantshuvide kaitsmiseks õigusriigi põhimõtete rikkumise korral ühtekuuluvuse 
valdkonnas. 

Ühtekuuluvusmeetmed 
pagulaste toetamiseks Euroopas 
(CARE) 

Eriaruanne 
Uurida, kas liikmesriigid kasutasid ELi CARE/FASTi ühtekuuluvuspoliitika vahendeid 
tulemuslikult, tõhusalt ja majanduslikult, et toetada pagulasi, kes põgenevad 
Venemaa Ukrainasse sissetungi eest. 

Rändajate integratsioon ELis Eriaruanne 
Hinnata, kas Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist rahastatud projektid olid 
tõhusad ja kas nendega saavutati kolmandate riikide kodanike tulemuslik 
integreerimine. 

Õigusriigi olukorda käsitlev 
aruandlus Ülevaade Anda ülevaade õigusriigi põhimõtete läbivaatamise tsüklist, pöörates erilist 

tähelepanu iga-aastasele õigusriigi olukorda käsitlevale aruandele. 
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Strateegiline 
prioriteet 

ja kavandatav 
avaldamisaasta 

Ülesande nimetus  Toote liik Ülesande eesmärk 

Kliimamuutused, 
keskkond ja 
loodusvarad 

 

2023 

Kliimamuutused ja arenguabi Eriaruanne 

Hinnata ülemaailmse kliimamuutuste liidu+ (GCCA+) (mis on peamine ELi 
välistegevuse algatus kliimamuutustega võitlemiseks) tõhusust kõige 
haavatavamate riikide abistamisel riskide maandamisel ja muutustega 
kohanemisel.  

Mullakaitse ja sõnnikukäitlus Eriaruanne 
Hinnata, kas ühine põllumajanduspoliitika ja nitraadidirektiivi asjakohased sätted 
võimaldavad ELil saavutada mulla säästliku majandamise ja vältida reostuse liigset 
kontsentratsiooni vedelsõnnikus. 

Ohtlikud jäätmed Ülevaatearuanne 
Esitada kokkuvõte olukorrast seoses ohtlike jäätmete tekke, korduskasutamise, 
ringlussevõtu ja märgistamisega ELis ning nende ekspordiga kolmandatesse 
riikidesse. 

Mitmeliigiline kaubavedu Eriaruanne Hinnata, kas ELi regulatiivne ja rahaline toetus mitmeliigilistele kaubavedudele on 
seni olnud tõhus. 

Kliimaeesmärgid Eriaruanne 
Hinnata 2020. aasta kliima- ja energiaeesmärkide saavutamise ulatust ning seda, 
kas ELi kliima- ja energiajuhtimisraamistik on 2030. aasta eesmärkide 
saavutamiseks tugev alus. 

Loomade vedu Ülevaade Vaadata läbi elusloomade liikumine liikmesriikide vahel ja kolmandatesse riikidesse 
ning analüüsida loomade vedamise peamisi põhjuseid. 

Ringmajandus Eriaruanne Uurida Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse tõhusust ringmajanduse 
kavandamis- ja tootmisetapis. 

Sinine energia ja integreeritud 
merenduspoliitika Eriaruanne Hinnata avamere taastuvenergia arengut mereala ruumilise planeerimise ja 

merekeskkonna kaitse kontekstis. 
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Strateegiline 
prioriteet 

ja kavandatav 
avaldamisaasta 

Ülesande nimetus  Toote liik Ülesande eesmärk 

Arukad linnad Eriaruanne Hinnata, kas nn majakaprojektid aitasid tõhusalt kaasa ELi linnade arukamaks 
muutmisele. 

Vesiviljelus Eriaruanne 
Uurida, kas komisjon ja liikmesriigid on kehtestanud sobivad tingimused 
vesiviljelussektori kestliku kasvu toetamiseks, kas nad saavutasid oma eesmärgid ja 
kas liikmesriigid tagasid ELi vahendite tõhusa kasutamise. 

Biokütused Eriaruanne 
Hinnata, kas ELi toetus säästvate biokütuste kasutuselevõtule on viinud nii 
säästvate energiaallikate kasutamiseni ja ka oluliselt suurendanud nende 
kasutuselevõttu. 
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Strateegiline 
prioriteet 

ja kavandatav 
avaldamisaasta 

Ülesande nimetus  Toote liik Ülesande eesmärk 

Kliimamuutused, 
keskkond ja 
loodusvarad 

 

2024+ 

Sõiduautode CO2 heide Eriaruanne 

Hinnata, kas autode heitgaaside alane aruandlus on usaldusväärne ja võimaldab 
asjaomaste trahvide korrektset ja õigeaegset kogumist; samuti hinnatakse 
suurandmete põhjal tootjatele pakutava paindlikkuse mõju ning erinevust 
laboriheite ja tegeliku heite vahel. 

Energiaga varustamise kindlus 
liidus Eriaruanne 

Hinnata, kas EL saavutab taristule, hulgimüügiturgudele ja arengukavadele antava 
toetuse ja neisse tehtavate investeeringute kaudu elektri- ja gaasivarustuskindluse 
kooskõlas 2030. ja 2050. aasta kliimaeesmärkidega. 

ÜPP strateegiakavad Eriaruanne Hinnata, kas liikmesriikide heakskiidetud strateegiakavade ülesehitus ja sisu 
vastavad keskkonnahoidlikuma ÜPP poliitikaeesmärgile. 

Merevee kvaliteet Eriaruanne 
Hinnata merereostuse vähendamiseks võetavate ELi meetmete sidusust ja 
tõhusust ning uurida, kas EL tugineb senistele edukatele kogemustele, et 
saavutada 2030. aastaks seatud ELi merevee nullsaaste eesmärk.  

Kliimamuutustega kohanemine Eriaruanne 
Hinnata ELi kohanemisstrateegia rakendamist ja uurida, kas kliimamuutustega 
kohanemise rahastamise integreerimisel ELi eelarvesse võeti arvesse 
kliimamuutuste praegust ja/või prognoositavat tulevast mõju. 

Mahepõllumajandus Eriaruanne Hinnata ELi toetust mahepõllumajandusele seoses selle panusega ELi kliima- ja 
keskkonnaeesmärkide saavutamisse. 

Linnade reostus Eriaruanne Hinnata ELi eeskirjade ja ELi rahastatud projektide tõhusust õhu-, müra- ja 
valgusreostuse vastu võitlemisel linnapiirkondades. 
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Strateegiline 
prioriteet 

ja kavandatav 
avaldamisaasta 

Ülesande nimetus  Toote liik Ülesande eesmärk 

Gaasitaristu Eriaruanne 

Hinnata, kas ELi rahastatavad investeeringud gaasi transpordi ja hoiustamise 
taristusse ühtekuuluvuspoliitika / Euroopa ühendamise rahastu / taaste- ja 
vastupidavusrahastu kaudu aitavad tõhusalt kaasa ELi energiajulgeolekule seoses 
gaasitarnetega.  

Arukad võrgud ja arvestid Eriaruanne 
Hinnata, kas EL aitab tõhusalt kaasa arukate võrkude ja arvestite kasutuselevõtule, 
mis on peamine vahend ELi 2030. ja 2050. aasta kliima- ja energiaeesmärkide 
saavutamiseks. 

Energiaressursside planeerimine Eriaruanne 

Hinnata, kas komisjon on kehtestanud piisavad seiresüsteemid tagamaks, et 
liikmesriikide energiaressursside planeerimine on tõhus ja kooskõlas ELi 
energiajulgeoleku raamistikuga, ning kas komisjon on tõhusalt koordineerinud 
energialiidu eesmärki mitmekesistada gaasitarneid ja koguda varusid. 
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Strateegiline 
prioriteet 

ja kavandatav 
avaldamisaasta 

Ülesande nimetus  Toote liik Ülesande eesmärk 

Liidu 
eelarvepoliitika ja 

avaliku sektori 
rahastamine 

 

2023 

ELi pangandusjärelevalve Eriaruanne Anda kindlust selle kohta, kas Euroopa Keskpanga järelevalve oluliste 
krediidiasutuste üle toimib tõhusalt.  

Majanduse juhtimine Ülevaade 

Teha kokkuvõte meie varasemast audititööst ja teha kindlaks võimalikud muutused 
majanduse juhtimises, võttes arvesse pandeemiast ja Ukraina sõjast tulenevaid 
uusi olusid ja tagajärgi. Aruandes tuuakse esile ELi majanduse koordineerimise 
tulevikuga seotud riskid, probleemid ja võimalused seoses käimasoleva aruteluga 
selle reformi üle, mis tõenäoliselt viiakse läbi 2023. aasta jooksul. 

Eelarvesüsteem 2021+ Eriaruanne Hinnata ELi finantsstruktuuri praegust ülesehitust, sealhulgas mitmeaastasest 
finantsraamistikust 2021–2027 ja ELi taasterahastust tulenevaid muutusi. 

Välismaised otseinvesteeringud Eriaruanne Anda esimene ülevaade sellest, kui tõhusalt rakendatakse määrust 2019/452 
välismaiste otseinvesteeringute taustauuringumehhanismide kohta.  

ELi vahendite tagasinõudmine Eriaruanne Hinnata komisjoni süsteeme, millega tagatakse, et EL nõuab õigusnormide 
vastaselt kasutatud vahendid tõhusalt ja õigeaegselt tagasi. 

Liidu 
eelarvepoliitika ja 

avaliku sektori 
rahastamine 

 

2024 

Kahjulik maksukonkurents ELis Eriaruanne 
Hinnata komisjoni poolt maksupettuste, maksudest kõrvalehoidumise ja 
maksustamise vältimise vastu võitlemiseks võetud poliitikameetmete ja 
regulatiivsete meetmete ülesehitust, rakendamist ja tulemuslikkust ELis.  

Euroopa Strateegiliste 
Investeeringute Fond Eriaruanne 

Hinnata EFSI üldist tulemuslikkust täiendavate investeeringute ja erakapitali 
kaasamisel, et kõrvaldada turutõrkeid ja lahendada mitteoptimaalseid 
investeerimisolukordi ning seeläbi hoogustada majanduskasvu.  
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Strateegiline 
prioriteet 

ja kavandatav 
avaldamisaasta 

Ülesande nimetus  Toote liik Ülesande eesmärk 

Muu 

 

2023 

ELi vahendite haldamise 
digiteerimine Ülevaade Analüüsida ELi vahendite haldamise ja kontrolli digiteerimise seisu, sellega seotud 

riske ja probleeme ning selle mõju auditile.  

Veinisektor Eriaruanne Uurida, kas ELi viinamarjaistanduste ümberkorraldamise ja muutmise raamistik 
parandas viinamarjakasvatajate konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust. 

Lobitöö seadusandjate seas Eriaruanne Hinnata, kas ELi läbipaistvusregister on tõhus vahend lobitöö läbipaistvuse 
tagamiseks ELi poliitikas ja otsuste tegemisel. 

Riigihanked Eriaruanne Hinnata, kas komisjon ja liikmesriigid on tulemuslikult tuvastanud ja kõrvaldanud 
läbipaistvate ja konkurentsipõhiste riigihangete korraldamise takistused siseturul. 

Ühtekuuluvuspoliitika kulutuste 
korrektsus  Ülevaade Esitada ülevaade meie auditileidudest, mis käsitlevad ELi ühtekuuluvuspoliitika 

kulutuste korrektsust perioodil 2014–2020. 

Muu 

 

2024+ 

COVID ja ELi asutused Eriaruanne 

Hinnata, kuidas Euroopa Ravimiamet (EMA) ning Haiguste Ennetamise ja Tõrje 
Euroopa Keskus (ECDC) reageerisid COVID-19 pandeemiale ja kas nende 
reageerimine oli eesmärgipärane. See hõlmab eelkõige nende võimet kohandada 
oma töökorraldust õigeaegselt ja tõhusalt. 

Tarbijate usaldus toiduainete 
vastu Eriaruanne 

Hinnata, kui tõhusad on ELi meetmed, mis aitavad tagada, et toiduainete märgistus 
on kooskõlas sisuga ega ole eksitav. Auditi käigus hinnatakse ka seda, kas 
praegused õigusaktid annavad teavet, mida tänapäeva tarbijad vajavad. 

Liiklusohutus Eriaruanne Hinnata ELi meetmeid, et saavutada ELi eesmärk vähendada liiklussurmade arvu 
2050. aastaks nullini (nn nulleesmärk). 
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Strateegiline 
prioriteet 

ja kavandatav 
avaldamisaasta 

Ülesande nimetus  Toote liik Ülesande eesmärk 

Tervishoiu digiüleminek Eriaruanne 

Vaadata läbi digitervise algatuse ja e-tervise andmeruumi ettevalmistavad 
meetmed ja programmid. Auditis hinnatakse seni saavutatud tulemusi ning taaste- 
ja vastupidavusrahastu kavandatud kulutuste ja mitmeaastase finantsraamistiku 
kulutuste vastastikust täiendavust. 

Kaugjuhtimine Eriaruanne 
Hinnata, kas humanitaarabi ja kodanikukaitse peadirektoraadi humanitaarabi 
kohaletoimetamine nn kaugjuhtimise kaudu on hästi põhjendatud, tulemuslik ja 
tõhus.  

Rikkumismenetlused Eriaruanne 
Hinnata Euroopa Komisjoni järelevalvet ELi õiguse kohaldamise üle liikmesriikides, 
eelkõige seda, kuidas rikkumismenetlused aitavad kaasa ELi õiguse järgimise 
edendamisele ja jõustamisele. 

Partnerriikide 
tervishoiusüsteemid Eriaruanne 

Hinnata arengumaade tervishoiusüsteemidele antava ELi toetuse tõhusust ja 
tulemuslikkust, sealhulgas komisjoni finants- ja juhtimispanust tervisega seotud 
ülemaailmsetesse algatustesse. 

ELi institutsioonide 
haldussuutlikkus Ülevaade Vaadata läbi ELi institutsioonide olemasolevad haldussuutlikkuse raamistikud ja 

eelkõige hinnata nende katvust. 
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MEIST 

Oleme ELi välisaudiitor. Kontrollikotta kuulub üks liige igast 
liikmesriigist, keda toetab ligikaudu 950 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: 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. 

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, ülevaated 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. 

Tony Murphy
Iirimaa

Ladislav BALKO
Slovakkia

Lazaros S. LAZAROU
Küpros

Pietro RUSSO
Itaalia

Baudilio TOMÉ MUGURUZA
Hispaania

Iliana IVANOVA
Bulgaaria

Nikolaos MILIONIS
Kreeka

George Marius HYZLER
Malta
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Ungari

Eva LINDSTRÖM
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Hannu TAKKULA
Soome
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Rumeenia
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Horvaatia

Bettina JAKOBSEN
Taani

Jan GREGOR
Tšehhi Vabariik

Mihails KOZLOVS
Läti

Rimantas ŠADŽIUS
Leedu

Juhan PARTS
Eesti

Klaus-Heiner LEHNE
Saksamaa

Jorg Kristijan PETROVIČ
Sloveenia

François-Roger CAZALA
Prantsusmaa

Joëlle ELVINGER
Luksemburg

Helga BERGER
Austria

Marek OPIOŁA
Poola

Stef BLOK
Madalmaad
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MEIE VÄLJUNDID 
Avaldame 

— aastaaruandeid, sealhulgas kinnitav avaldus ja peatükid mitmeaastase finantsraamistiku konkreetsete valdkondade, taaste- ja 
vastupidavusrahastu ning tulemusküsimuste kohta; 

— iga-aastaseid eriaruandeid, milles esitatakse kontrollikoja finantsauditite arvamused kõigi ELi asutuste ja organite 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, 2022.

Euroopa Kontrollikoja taaskasutamispoliitikat on sätestatud Euroopa Kontrollikoja otsuses 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). Reeglina on taaskasutamine on lubatud, kui autoriõigustele on viidatud ja muudatused on ära märgitud. Kontrollikojale kuuluva sisu taaskasutajad ei tohi 
moonutada 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 ja asendab see eespool nimetatud üldise loa ja osutab selgelt mis tahes kasutuspiirangutele.

On võimalik, et ELile mittekuuluva sisu kasutamiseks või taasesitamiseks tuleb küsida luba otse autoriõiguse omajatelt.
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taaskasutamispoliitika alla.
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