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Prioriteetne valdkond

COVID-19

Prioriteetsuse aste

Esmane prioriteet

Ülesande nimi
Aruande nimi
ELi panus rahvatervisealastesse
meetmetesse
ELi majanduspoliitilised meetmed

Taimekaitsevahendite säästev
kasutamine
(vt eriaruanne nr 5/2020)

Esmane prioriteet

Loodusvarade säästev
kasutamine ja
kliimamuutustega tegelemine

Hoonete energiatõhusus
(vt eriaruanne nr 11/2020)

Plastjäätmed
Ökodisain ja energiamärgised
(vt eriaruanne nr 01/2020)
Prioriteet
Tuumaohutus
(vt eriaruanne nr 03/2020)

Ülesande eesmärgid või
(avaldatud eriaruannete) järeldused
Vaadata läbi vahendid ja meetmed, mille abil komisjon ja ELi ametid on
püüdnud COVID-19 pandeemia ajal kaitsta inimeste tervist.
Vaadata läbi ELi majanduse koordineerimisega seotud meetmed ja uued
ülesanded ning anda põhjalik ülevaade ELi ja liikmesriikide
majanduspoliitilistest meetmetest võitluses COVID-19 pandeemia vastu.
Edusammud pestitsiidide kasutamisest tulenevate riskide mõõtmisel ja
vähendamisel ELis on olnud piiratud. Mitmed liikmesriigid on pestitsiidide
säästvat kasutamist käsitleva direktiivi täieliku ülevõtmisega hiljaks
jäänud, samal ajal kui põllumajandustootjatel on vähe stiimuleid
alternatiivsete meetodite kasutuselevõtmiseks. Euroopa Komisjonil ei ole
ka võimalik täpselt jälgida pestitsiidide kasutamise mõju ja riske.
Kulutasuvus ei ole eluhoonete energiatõhususe meetmetele avaliku
sektori raha eraldamisel otsustav tegur. Hoolimata Euroopa Komisjoni
täiustatud juhistest ei ole ELi rahastatud projektide keskmes endiselt
eesmärk saavutada suurim võimalik energiasääst iga investeeritud euro
kohta. Ei ole selge, kui suur on ELi rahastamise kogupanus liidu
energiatõhususe eesmärkide täitmisse.
Teha kindlaks lüngad, tõkked, tugevad küljed ja võimalused, mis tulenevad
ELi lähenemisviisist plastjäätmete ja eelkõige plastpakendijäätmete vastu
võitlemisel.
ELi tegevus ökodisaini ja energiamärgistuse valdkonnas on aidanud
energiatõhusust suurendada. Reguleerimisprotsessis esines aga
märkimisväärseid viivitusi ning poliitika mõju võidakse üle hinnata. Lisaks
on endiselt oluline probleem see, et tootjad ja jaemüüjad ei täida nõudeid.
Tuumaohutus on üldiselt tuumaenergiat kasutavate ELi liikmesriikide
ülesanne, kuid ka Euroopa Komisjonil on selles valdkonnas teatud
kohustused, peamiselt seoses õigusaktide ja järelevalvega. Komisjon on
need kohustused täitnud, kuid ta võiks ajakohastada õigusraamistikku ja
oma sisesuuniseid.
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Uute tehnoloogiate kasutamine
põllumajanduse seires
(vt eriaruanne nr 04/2020)

Põllumajandusmaa bioloogiline
mitmekesisus
Loodusvarade säästev
kasutamine ja
kliimamuutustega tegelemine

Prioriteet

Kulutused kliimameetmetele
HKS pärast 2020. aastat
Tolmeldajad
Merekeskkond
Piima ja piimatoodete tootmine

Euroopa Komisjon on edendanud uute kuvamistehnoloogiate rakendamist
põllumajanduse seires, kuid nende laialdasema kasutamise ees seisab
endiselt rida takistusi. Sellised tehnoloogiad nagu ELi Copernicuse
Sentineli satelliidid võivad olla ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) seire
jaoks pöördelise tähtsusega. EL on viimastel aastatel küll edendanud
nende kasutamist põllumajandustootjatele makstavate pindalapõhiste
otsetoetuste hindamiseks, kuid nende kasutuselevõtt keskkonna- ja
kliimanõuete seireks on olnud aeglasem.
Hinnata, kas põllumajandus on suurendanud oma panust bioloogilise
mitmekesisuse säilitamisse ja suurendamisse aastaks 2020.
Uurida metoodikat, mida komisjon kasutab ELi eelarvest tehtavate
kliimakulutuste jälgimiseks, et saavutada kliimameetmete integreerimise
25% kohustus. Ülevaade hõlmab ka eriaruande nr 31/2016 tõhustatud
järelkontrolli.
Hinnata HKSi (heitkogustega kauplemise süsteem) lubatud heitkoguse
ühikute tasuta eraldamist.
Kontrollida, kas komisjon on võtnud tõhusaid meetmeid tolmeldajate
arvukuse vähenemise peatamiseks.
Hinnata, kas ELi meetmed kaitsevad tõhusalt merekeskkonda reostuse ja
ülepüügi eest, näiteks luues asjakohaselt kaitstud merealasid.
Uurida, kas 2014.–2017. aastal piimaturgu mõjutanud häirete
kõrvaldamiseks võetud erakorralised meetmed olid nõuetekohaselt
kavandatud ja kas neil oli soovitud mõju.
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ELi investeeringud
kultuuriobjektidesse
(vt eriaruanne nr 08/2020)

Esmane prioriteet

Investeeringud
ühtekuuluvusse,
majanduskasvu ja kaasamisse

ELi maanteepõhivõrk
(vt eriaruanne nr 09/2020)

Euroopa tööstuse digiteerimine

Liiklusummikud linnades
(vt eriaruanne nr 06/2020)
Prioriteet
Ühtekuuluvuspoliitika
rakendamine
(vt eriaruanne nr 07/2020)

Kultuuriobjektide edendamiseks on välja töötatud mitu Euroopa algatust.
Nende kooskõlastamine rahastamiskorraga on aga liiga piiratud ning ELi
investeeringud ei keskendu piisavalt kultuuriobjektide säilitamisele ja
rahalisele jätkusuutlikkusele. Lisaks ei käsitleta kultuuriobjektidesse
tehtavaid investeeringuid prioriteedina, vaid lihtsalt majanduslike
eesmärkide saavutamise vahendina.
Üleeuroopalise põhitranspordivõrgu (TEN-T) rajamine edeneb ja toob
reisijatele kasu – sõiduajad lühenevad ja kiirteid on rohkem. ELi
rahastamine ja Euroopa Komisjoni meetmed on andnud positiivse panuse
nende tulemuste saavutamisse, kuid enamik Kesk- ja Ida-Euroopa
liikmesriike on ikka veel maha jäänud ning alates 2014. aastast on ELi
toetusel valminud kõigest umbes 400 km uusi TEN-T maanteid. Lisaks
takistavad sujuvat liiklemist maanteevõrgus lõpetamata piiriülesed lõigud
ning halvasti koordineeritud parkimine ja puhta kütuse taristu. Ühtlasi ei
hoolda liikmesriigid maanteid piisavalt ja see seab maanteepõhivõrgu
olukorra pikas perspektiivis ohtu.
Analüüsida, kas EL on tõhusalt toetanud liikmesriikide strateegiaid
tööstuse digiteerimiseks ja digitaalse innovatsiooni keskuste toetamiseks,
et edendada digitaalset innovatsiooni.
Kuus aastat pärast seda, kui Euroopa Komisjon nõudis otsustavaid
muudatusi, ei ole selgeid märke selle kohta, et ELi linnad muudaksid
põhjalikult oma lähenemisviisi inimeste liikumisele linnades ja suunaksid
linnaliikluse säästvamatele ja keskkonnasõbralikumatele
transpordiliikidele. Eelkõige ei ole eraautode kasutamine märkimisväärselt
vähenenud ning paljudes linnades ületab õhusaaste endiselt ohutuid
määrasid.
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid on ELi peamine
investeerimispoliitika rakendamise vahend, kuid nende rakendamisega
kaasnevad halduskulud. Need halduskulud on teiste sarnaste ELi ja
rahvusvaheliste programmidega võrreldes suhteliselt väikesed. Kulude
kohta kogutud andmed ei olnud siiski piisavad, et hinnata ELi
ühtekuuluvuspoliitika fondide eeskirjade lihtsustamise mõju.
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ELi transpordi suurtaristud
Investeeringud
ühtekuuluvusse,
majanduskasvu ja kaasamisse

Prioriteet

Rände, julgeoleku ja üleilmsed
säästva arengu probleemid

Prioriteet

Laste vaesus
2007.–2013. aasta
rahastamisvahendite sulgemine
Keenia
ELi riigiabi pankadele

Esmane prioriteet
Maksuteabe vahetamine

VKEde rahastamisvahend
(vt eriaruanne nr 02/2020)
Toimiv ühtne turg ja
jätkusuutlik rahaliit

Kaubanduse kaitsemeetmed
Prioriteet

Finantskriisi ennetamise
teemaline ülevaade
ELi konkurentsipoliitika

Analüüsida, kuidas komisjon haldab peamiste transpordi suurtaristute
investeeringute pikaajalist planeerimist ja kulutõhusust.
Hinnata meetmeid, mida komisjon ja liikmesriigid on võtnud laste vaesuse
vastu võitlemiseks.
Analüüsida, kas liikmesriigid ja komisjon on piisavalt hinnanud ERFi ja ESFi
rahastamisvahendite deklareeritud kulude rahastamiskõlblikkust
programmiperioodi 2007–2013 sulgemisel.
Hinnata, kas ELi toetus Keeniale on hästi kooskõlastatud ja terviklik
olukorras, kus toetust antakse koos teiste suurte rahastajatega.
Hinnata ELi riigiabi ja fondiabi eeskirjade konkurentsi peadirektoraadi
poolse jõustamise tõhusust ja tulemuslikkust.
Hinnata komisjoni loodud automaatse maksuteabe vahetamise süsteemi
tõhusust.
VKEde rahastamisvahend toetab tõhusalt innovatsiooniprojektide
arendamist. Toetatud on enam kui 5000 projekti ning asjaolu, et toetuse
andjaks on EL, on aidanud ettevõtetel kaasata täiendavaid
investeeringuid. Samas leidsid audiitorid ka parandamist vajavaid
valdkondi, mis puudutavad Euroopa Innovatsiooninõukogu loomist aastal
2021.
Hinnata Euroopa Komisjoni poolset kaubanduse kaitsemeetmete
kohaldamist.
Anda horisontaalne ülevaade selle kohta, mida teeb EL vastupanuvõime
suurendamiseks tulevaste finantskriisiide korral.
Hinnata ELi konkurentsipoliitika jõustamist ühinemiste, kartellide ja
monopolivastase võitluse valdkonnas.

Asutuste tegevuse tulemuslikkus

Kontrollida Euroopa asutuste tulemusjuhtimise süsteemide tõhusust.

Euroopa poolaasta 2

Hinnata, kuidas komisjon analüüsib nende reformide kvaliteeti ja
jätkusuutlikkust, mis aitavad saavutada jätkusuutliku eelarve-, majandusja majanduskasvu soodustava positsiooni, ning riigipõhiste soovituste
esitamist komisjoni ja seejärel nõukogu poolt.
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Toimiv ühtne turg ja
jätkusuutlik rahaliit

Ühtne kriisilahenduskord
Prioriteet
Kapitaliturgude liit

Esmane prioriteet

Õigusloome Euroopa Liidus
pärast parema õigusloome
lähenemisviisi järgimist peaaegu
20 aastat
ELi ja Aasia strateegiline
koostöökava

Liidu tegevuse vastutustundlik
ja tõhus rahastamine ja
haldamine

Euroopa
investeerimisnõustamise keskus
(vt eriaruanne nr 12/2020)
Prioriteet
Euroopa Personalivaliku Amet
Tolliriskide juhtimine, et kaitsta
ELi finantshuve

Hinnata, kas Ühtne Kriisilahendusnõukogu on sobivate käsiraamatute,
menetluste ja suuniste abil taganud terviklike kriisilahenduse kavade
vastuvõtmise ning asjakohaste omavahendite ja kõlblike kohustuste
miinimumnõuete kindlaksmääramise.
Hinnata komisjoni eesmärki tagada VKEdele erasektori rahastamise parem
kättesaadavus. Selleks vaadatakse läbi kapitaliturgude liidu strateegia
raames võetud konkreetsete meetmete kavandamine ja rakendamine.
Anda ülevaade komisjoni praegusest parema õigusloome raamistikust ning
tuua välja olulised õppetunnid, mis on seotud järgmiste peamiste
vahendite ja menetlustega: mõjuhindamine, sidusrühmadega
konsulteerimine, ELi õigusaktide kohaldamise järelevalve, järelkontroll ja hindamine.
Analüüsida ELi reageerimist Hiina uue siiditee algatusele, eelkõige ELi ja
Aasia ühendamise strateegiat. Kavakohaselt järgneb ülevaate
koostamisele strateegia rakendamist käsitlev audit.
Euroopa investeerimisnõustamise keskus loodi 2015. aastal osana
Euroopa investeerimiskavast ja pakub ELi projektide elluviijatele tehnilist
abi. Toetusesaajad on keskuse nõustamisteenustega rahul. Samas ei ole
keskus veel saavutanud oma täit potentsiaali investeeringute
hoogustamiseks ELis – peamiselt seetõttu, et puudub piisavalt selge
strateegia toetuse suunamiseks sinna, kus see võiks anda kõige rohkem
lisaväärtust.
Hinnata EPSO kulutasuvust ELi institutsioonide töölevõtmisvajaduste
täitmisel. Audit hõlmab valikumenetluse kõiki etappe alates konkursside ja
valikumenetluste kavandamisest kuni reservnimekirjade kasutamiseni.
Hinnata, kas komisjoni ühiste finantsriskikriteeriumide ja -standardite
raamistik on asjakohane ning kas liikmesriigid on hästi valmis selle
raamistiku rakendamiseks, et saavutada tollikontrollide valimise
ühtlustamine.
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MEIST
Meie missioon on aidata parandada ELi finantsjuhtimist, edendada
aruandekohustuse täitmist ja läbipaistvust ning tegutseda ELi
kodanike finantshuvide sõltumatu kaitsjana. Hoiatame riskide eest,
anname kindlust ning juhime tähelepanu nii puudustele kui ka
edusammudele. Anname ELi poliitikakujundajatele ja
seadusandjatele ka nõu selle kohta, kuidas ELi poliitikat ja
programme paremaks muuta.

Oleme ELi välisaudiitor. Euroopa Kontrollikoda loodi aastal 1977 ja
see on üks ELi seitsmest institutsioonist. Asume Luxembourgis ning
meie organisatsioonis töötab umbes 900 auditi-, tugiteenuste- ja
haldusala töötajat kõigist ELi liikmesriikidest. Meie kolleegiumisse
kuulub üks liige igast ELi liikmesriigist.

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 tänaste ja tulevaste
probleemide lahendamisega.
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MEIE VÄLJUNDID
Avaldame
—

aastaaruandeid ELi eelarve ja Euroopa Arengufondide kohta, sh kinnitava avalduse;

—

iga-aastaseid eriaruandeid, milles esitatakse kontrollikoja finantsauditite arvamused kõigi ELi asutuste ja organite kohta;

—

aastaaruande tulemuslikkuse aspektide 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.

VÕTA ÜHENDUST ELIGA
Isiklikult
Kõikjal Euroopa Liidus on sadu Europe Directi teabekeskusi. Teile lähima keskuse aadressi leiate: https://europa.eu/european-union/contact_et
Telefoni või e-postiga
Europe Direct on teenus, mis vastab Teie küsimustele Euroopa Liidu kohta. Teenusega saate ühendust võtta:
— helistades tasuta numbril: 00 800 6 7 8 9 10 11 (mõni operaator võib nende kõnede eest tasu võtta),
— helistades järgmisel tavanumbril: +32 22999696 või
— e-posti teel: https://europa.eu/european-union/contact_et

ELI KÄSITLEVA TEABE LEIDMINE
Veebis
Euroopa Liitu käsitlev teave on kõigis ELi ametlikes keeltes kättesaadav Euroopa veebisaidil: https://europa.eu/european-union/index_et
ELi väljaanded
Tasuta ja tasulisi ELi väljaandeid saab alla laadida või tellida järgmisel aadressil: https://publications.europa.eu/et/publications
Suuremas koguses tasuta väljaannete saamiseks võtke ühendust talitusega Europe Direct või oma kohaliku teabekeskusega (vt https://europa.eu/european-union/contact_et).
ELi õigus ja seonduvad dokumendid
ELi käsitleva õigusteabe, sealhulgas alates 1952. aastast kõigi ELi õigusaktide konsulteerimiseks kõigis ametlikes keeleversioonides vt EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
ELi avatud andmed
ELi avatud andmete portaal (http://data.europa.eu/euodp/et) võimaldab juurdepääsu ELi andmekogudele. Andmeid saab tasuta alla laadida ja taaskasutada nii ärilisel kui ka
mitteärilisel eesmärgil.

EUROOPA KONTROLLIKODA
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1615 Luxembourg
LUKSEMBURG
eca-info@eca.europa.eu
eca.europa.eu

