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Audiitorite hinnangul on vaja parandada ELi rahandusega
seotud aruandekohustuse täitmist
Euroopa Kontrollikoda kutsus täna üles pöörama suuremat tähelepanu ELi eelarve lisaväärtusele, samuti
suurendama paindlikkust ja läbipaistvust ning parandama aruandekohustuse täitmist. Ettepanekud
esitatakse infodokumendis, mis kannab pealkirja „ELi rahanduse tulevik: ELi toimimise reformimine“.
Tegemist on audiitorite vastusega Euroopa Komisjoni aruteludokumendile ELi rahanduse tuleviku kohta,
mis on oluline samm järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kavandamisel.
Infodokumendi eest vastutav kontrollikoja liige Jan Gregor ütles: „Ehkki Euroopa Kontrollikoja ülesanne ei
ole avaldada arvamust ELi kulude mahu või jaotuse ega ELi tulude valiku üle, on meie roll anda nõu ELi
eelarvesüsteemi finantsjuhtimise, läbipaistvuse ja aruandekohustuse täitmise parandamiseks.“
Järgnevalt esitatakse audiitorite peamised soovitused.
Defineerida ELi lisaväärtus
Audiitorid kutsuvad üles kasutama ELi lisaväärtuse kindlapiirilist mõistet, et kindlaks teha võimalused ELi
eelarvele lisaväärtuse andmiseks, kuluprogrammide tulemuslikkuse hindamiseks ja ELi
rahastamisvahendite ning tagatiste juhtimist ohustavate riskide hindamiseks.
Audiitorite sõnul tuleks kõnealuse mõiste raames põhjalikumalt ja täpsemalt selgitada ka ELi liikmelisuse
kulusid, kasutegureid ja netobilanssi. Nad soovitavad Euroopa Komisjonil analüüsida ELi liikmelisuse nii
rahalisi kui mitterahalisi kasutegureid.
Parandada ELi eelarve reageerimisvõimet
Audiitorid teevad ettepaneku parandada ELi eelarve võimet reageerida muutuvatele oludele, suurendades
selle paindlikkust ja võttes kasutusele reservide süsteemi pikaajaliste rahaliste kohustuste ja
ettenägematute sündmuste jaoks.
Avaldada terviklik rahastamiskava
Audiitorid soovitavad komisjonil avaldada ELi eelarve rahastamiskava keskmiseks ja pikaks perioodiks, et
täiendada järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ettepanekut. Kava peaks hõlmama eeldatavaid
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täitmata kulukohustusi, eelmakseid ja tingimuslikke kohustusi, maksete prognoosi, majandusliku ja
finantsolukorra analüüsi ning riskihindamist. Kava põhiosi tuleks igal aastal ajakohastada.
Panna rohkem rõhku tulemuslikkusele
Audiitorid soovitavad viia ELi finantsplaneerimise vastavusse strateegiliste prioriteetidega, kindlaks
määrata peamised saavutatavad tulemused, vähendada kuluprogrammide, eesmärkide ja näitajate arvu
ning muuta aruandlus sujuvamaks ja kättesaadavamaks.
Parandada ELi rahandusi läbipaistvust ja aruandekohustuse täitmist
Audiitorite hinnangul on vaja täielikku demokraatlikku järelevalvet kogu ELi rahanduse üle. Samad
aruandekohustuse ja läbipaistvuse põhimõtted peaksid kehtima nii ELi eelarvega hõlmatud asutustele,
nagu Euroopa Komisjon, kui ka selle välistele asutustele, nagu Euroopa Keskpank ja Euroopa
Investeerimispank (EIP).
Auditeerida kõiki ELiga seotud asutusi
Audiitorite sõnul peaks neil olema võimalus auditeerida kõiki ELi asutusi ja ka kõiki ELi õiguskorrast
väljapoole jäävaid asutusi, kes viivad ellu ELi poliitikat. See peaks hõlmama nii Euroopa Kaitseagentuuri,
kavandatavat Euroopa Valuutafondi, Euroopa stabiilsusmehhanismi kui EIP tehinguid, mis ei ole seotud ELi
eelarvega.

Toimetajatele
2018. aasta teises kvartalis kavatsevad ELi audiitorid esitada oma seisukohad ka järgmistel teemadel:
komisjoni järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ettepanek, ühise põllumajanduspoliitika tulevik,
ühtekuuluvuspoliitika ning teadus- ja innovatsiooniprogrammide lihtsustamine. Lisaks on neil plaanis
avaldada arvamused omavahendite otsuse seadusandlike ettepanekute ja valdkondlike kuluprogrammide
õigusaktide kohta, nagu ette nähtud.
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