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Lühiülevaade ELi audiitorite 2019. aasta arvnäitajatest ja
leidudest – kontroll ELi poliitika ja kulutuste kohapealse
lisaväärtuse üle
Euroopa Kontrollikoda (edaspidi „kontrollikoda“) keskendub oma uue tegevusaruande kohaselt
üha enam ELi kulutuste ja regulatiivsete meetmete tulemuslikkuse ja lisaväärtuse hindamisele.
2019. aastal avaldasid ELi välisaudiitorid 67 aruannet, ülevaadet ja arvamust, milles käsitleti
paljusid liidu ees seisvaid ülesandeid, nagu piiriülene tervishoid, taastuvenergia, küberturvalisus,
ränne ja eelarvejuhtimine. Kuna liikmesriikide rahvatervis ja majandus seisavad COVID-19
pandeemia tõttu enneolematute katsumuste ees, peavad kõik Euroopa institutsioonid jätkama
varasemaid jõupingutusi, et veelgi parandada ELi finantsjuhtimist ja tagada ELi tegevuse
tulemuslikkus, ütles kontrollikoja president Klaus-Heiner Lehne.
Tegevusaruanne annab täieliku ülevaate kontrollikoja 2019. aasta audititest ja väljaannetest,
liikmesriikides ja kolmandates riikides tehtud kontrollidest ning koostööst peamiste
sidusrühmadega. Lisaks annavad audiitorid olulist teavet oma töötajaskonna, juhtimise ja finantside
kohta, kasutades enda puhul samu läbipaistvuse ja aruandekohustuse standardeid, mis oma
auditeeritavate juures.
„COVID-19 pandeemia tõttu seisavad Euroopa Liit ja selle liikmesriigid enneolematute katsumuste
ees. Oleme järgmise mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimiste lõpusirgel ning selle protsessi
tulemustest oleneb ELi järgneva seitsme aasta rahastamissuutlikkus,“ ütles president Lehne. „On
olulisem kui kunagi varem, et liidu töö oleks tulemuslik, aitaks kodanikel kriisist üle saada ja näitaks
seeläbi Euroopa koostöö ja solidaarsuse lisaväärtust.“
2019. aastal avaldas kontrollikoda 36 temaatilist tulemusaruannet ja ülevaadet ELi tegevuse kohta,
iga-aastased vastavusaruanded ELi eelarve ja asutuste kohta, arvamusi läbivaadatud finantsreeglite
kohta ning märkused ELi järgmise pikaajalise eelarve (2021.–2027. aasta mitmeaastane
finantsraamistik) kohta. Lisaks kindluse andmisele ELi raamatupidamise aastaaruande
usaldusväärsuse ja kulutuste korrektsuse kohta panustasid audiitorid õigusloome parandamisse
ning aitasid tagada, et liidu poliitika ja programmid annaksid lisaväärtust ning saavutaksid rohkem,
kui seda võimaldaks üksnes liikmesriikide tasandil tehtav töö. Audiitorite soovitustes juhiti
tähelepanu sellele, kuidas raha kokku hoida ja raiskamist vältida, paremini töötada ja kavandatud
poliitikaeesmärke tõhusamini saavutada. Kuigi soovituste elluviimise kiirus võib olla erinev, näitab
tegevusaruanne soovituste rakendamise kõrget määra ja seega nende pikaajalist kasu kodanike
jaoks: 95% meie 2015. aasta aruannetes esitatud soovitustest oli 2019. aastaks ellu viidud.
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Kontrollikoja mõju sõltub suuresti ka sellest, kuidas poliitilised otsustajad tema töö tulemusi
kasutavad. Audiitorite aruanded, ülevaated ja arvamused on oluline osa ELi aruandlusahelast, kuna
need aitavad Euroopa Parlamendil ja nõukogul kontrollida ELi eesmärkide täitmist ning komisjoni ja
teisi organeid, kes vastutavad ELi 160 miljardi euro suuruse aastaeelarve täitmise eest. 2019. aastal
esitasid audiitorid Euroopa Parlamendile ja nõukogule taas suure hulga aruandeid. Lisaks arutasid
nad oma peamisi sõnumeid 21 liikmesriigi parlamentides, mida on rohkem kui kunagi varem.
Peaaegu 90% meie aruannete saajatest pidas neid kasulikuks ja üle 80% leidis, et neil oli mõju.
Kogu aasta jooksul viibisid audiitorid ELis ja väljaspool liitu 3605 inimtööpäeva tööreisidel, et
koguda auditi tõendusmaterjali. Enamik kohapealseid kontrolle tehti suuremates liikmesriikides,
näiteks Itaalias viibiti 430, Poolas 345 ja Saksamaal 316 päeva; kõige vähem päevi viibiti Maltal (5),
Küprosel (7) ja Luksemburgis (8). Kuigi audiitorid ei kavanda oma auditeid konkreetselt pettuste
avastamiseks, teatasid nad ELi pettustevastasele ametile (OLAF) 10-st pettusekahtluse juhtumist
(2018. aastal 9); aastatel 2010–2018 soovitas OLAF kontrollikoja auditite põhjal tagasi nõuda kokku
313 miljonit eurot.
Luxembourgis asuv kontrollikoda on ELi sõltumatu välisauditi institutsioon; kontrollikoda alustas
tööd aastal 1977. Kontrollikojas töötab ligikaudu 900 inimest, sealhulgas liikmed (üks igast ELi
liikmesriigist) ja lähetatud riiklikud eksperdid. Kaks kolmandikku organisatsiooni töötajatest on
kõigist ELi riikidest pärit audiitorid ja umbes pooled töötajatest on naised. Kontrollikoja 2019. aasta
eelarve oli alla 147 miljoni euro, mis moodustab vähem kui 0,1% ELi kogukulutustest ja umbes 1,5%
liidu halduskuludest. Kontrollikoja raamatupidamise aastaaruande on heaks kiitnud nii sõltumatu
välisaudiitor kui ka ELi eelarvepädevad institutsioonid.
Kontrollikoja 2019. aasta tegevusaruanne on saadaval ELi 23 keeles aadressil eca.europa.eu.
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Kontrollikoja meetmed seoses COVID-19 pandeemiaga
Kontrollikoda on astunud vajalikke samme, et jätkata COVID-19 pandeemia ajal tõhusa avaliku
audititeenuse osutamist ELis ning õigeaegsete auditiaruannete, arvamuste ja ülevaadete avaldamist,
niivõrd kui see on praegustes keerulistes tingimustes võimalik. Ühtlasi avaldame tänu kõigile neile, kes
päästavad elusid ja võitlevad pandeemiaga nii Luksemburgis, ELis kui kogu maailmas. Toetame ka
Luksemburgi valitsuse poliitikat rahvatervise kaitsmisel. Me leevendame praeguse tervishoiukriisi mõju
oma töötajatele ning oleme võtnud ettevaatusabinõusid, et viia töötajatele ja nende perekondadele
avalduv oht miinimumini.
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