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ELi audiitorid võtavad ühtekuuluvuse valdkonna kulutuste auditeerimisel 
kasutusele uue lähenemisviisi 

Euroopa Kontrollikoda hakkab ühtekuuluvuse valdkonna kulutuste vastavusauditite tegemisel katsekorras 
kasutama muudetud lähenemisviisi. Eelkõige kontrollitakse Euroopa Komisjoni kui auditeeritava esitatud 
teavet ELi kulutuste seaduslikkuse ja korrektsuse kohta; lisaks hakatakse rohkem kasutama liikmesriikide 
auditeerimisasutuste töö tulemusi. ELi audiitorid avaldasid täna oma lähenemisviisi tutvustava 
taustdokumendi, mille eesmärk on anda teavet ühtekuuluvuspoliitikast ja selle auditeerimisest huvitatutele.  

Euroopa Kontrollikoja eesmärk on teha kindlaks, kas Euroopa Komisjoni poolt ühtekuuluvuse valdkonna 
kulutuste seaduslikkuse ja korrektsuse kohta esitatud teave on täpne. Praktikas keskendutakse muudetud 
lähenemisviisi raames Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide auditeerimisasutuste tehtud kontrollide uurimisele. 
See koosneb auditifailide ülevaatamisest ja toetusesaajate tasandil tehtud audititöö uuesti tegemisest. Selle 
alusel teeb kontrollikoda järelduse komisjoni poolt iga rakenduskava (ja nende kohta esitatud hinnanguliste 
allesjäänud veamäärade) ning ühtekuuluvuse valdkonna kui terviku kohta esitatud teabe usaldusväärsuse kohta. 
Kirjeldatud töö alusel esitab kontrollkoda üldise arvamuse ELi kulutuste seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. 

„See kujutab endast olulist muudatust ühtekuuluvuse valdkonna kulutuste auditeerimisel,“ ütles kontrollikoja 
president Klaus-Heiner Lehne. „Kontrollikoja perioodi 2018–2020 strateegias vaatasime me värske pilguga üle 
ELi eelarve auditeerimise ja selle, kuidas me kontrollikoja kinnitavale avaldusele lisaväärtust saame anda. 
Perioodil 2014–2020 kavatseme me tugineda kindlamatele sisekontrollisüsteemidele ja liikmesriikide 
auditeerimisasutuste tehtud audititele. Edasi saame me anda Euroopa Parlamendile ja nõukogule välise 
sõltumatu hinnangu teabele, mille komisjon on esitatud ühtekuuluvuse valdkonna kulutuste seaduslikkuse ja 
korrektsuse kohta“. 

Nende auditite tulemusi kajastatakse kontrollikoja järgmises aastaaruandes 2017. aasta kinnitava avalduse 
osana. 

Toimetajatele 

Euroopa Kontrollikoja taustdokument „The ECA’s modified approach to the Statement of Assurance audits in 
Cohesion“ (Kontrollikoja muudetud lähenemisviis kinnitava avalduse audititele ühtekuuluvuse valdkonnas) on 
kättesaadav siin: http://bit.ly/ECAcohesionBP  

 
 


