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Kes me oleme

Euroopa Kontrollikoda on Luksemburgis asuv Euroo-
pa Liidu sõltumatu välisauditi asutus. Kontrollikojal on 
28 liiget, üks igast Euroopa Liidu riigist. Kontrollikojas 
töötab umbes 900 auditi- ja tugiteenuste ala töötajat 
kõikidest ELi liikmesriikidest. Alates kontrollikoja loo-
misest aastal 1977 on meie eesmärk olnud parandada 
liidu rahaliste vahendite haldamist ja aruandekohus-
tuse täitmist.

Mida me teeme

Euroopa Kontrollikoda kontrollib, et ELi vahendid 
oleksid õigesti kajastatud, et neid kogutakse ja 
kasutatakse kooskõlas asjassepuutuvate eeskirjade ja 
määrustega ning et neist saadav kasu oleks võimali-
kult suur. Kontrollikoda teavitab ELi poliitikakujunda-
jaid riskidest, annab neile kindlust ja nõustab, kuidas 
finantsjuhtimist parandada ning tagada Euroopa 
kodanikele teave nende raha kasutamise kohta. Nii 
panustab kontrollikoda Euroopa Liidu demokraatliku 
legitiimsuse ja jätkusuutlikkuse parandamisse.

Euroopa Kontrollikoja hooned Luxembourgis.



03Sisukord

Lehekülg

2 Euroopa Kontrollikoda

4 Presidendi eessõna

5 2015. aasta lühiülevaade
5 Kontrollikoja tegevus

5 Kontrollikoja juhtimine

6–40 Kontrollikoja tegevus
6–9 Auditid

10–13 Aastaaruanded

14 Iga-aastased eriaruanded

15–33 Eriaruanded

34 Arvamused

35-36 Kõrgetasemelised üritused ja konverentsid

37-38 Suhted sidusrühmadega

39-40 Koostöö teiste kõrgeimate kontrolliasutustega

41–49 Kontrollikoja juhtimine
41-42 Kontrollikoja kolleegium

43–45 Kontrollikoja 2013.–2017. aasta strateegia

46–49 Tulemuslikkuse mõõtmine

50–59 Auditi tugiteenused
50–53 Personalivaldkond

53–55 Tugiteenused

56-57 Finantsteave

58-59 Audit ja aruandlus

60 Volitatud eelarvevahendite käsutaja deklaratsioon



04

Lugupeetav lugeja

Kontrollikoja 2015. aasta tegevusaruanne käsitleb aastat, 
mil Euroopa Liit seisis taas silmitsi keeruliste ülesanne-
tega ning oluliste arengutega valitsemises, poliitikas 
ja finantsjuhtimises, sealhulgas Euroopa Strateegiliste 
Investeeringute Fondi (EFSI) ja ühtse kriisilahendus-
mehhanismi loomine euroala pankadele. Need ja 
muud sündmused tõid kontrollikoja jaoks kaasa uued 
auditikohustused.

2015. aastal jätkas kontrollikoda ELi institutsioonide ja 
muude organite tegevuse auditeerimist ning auditeeris 
ka liikmesriikidele, mitte-liikmesriikidele, rahvusvahelis-
tele organisatsioonidele ja muudele pooltele eraldatud 
ELi vahendeid. Vastavalt asutamislepingust tulenevatele 
kohustustele avaldas kontrollikoda aastaaruanded ELi 
eelarve täitmise ja Euroopa Arengufondide kohta ning 
iga-aastased eriaruanded enam kui 50 ELi ameti ja organi 
kohta. Lisaks avaldas kontrollikoda 25 eriaruannet, 
milles uuriti mitmesuguseid teemasid. Eriaruannete 
kokkuvõtted leiate käesolevast dokumendist. Aruandes 
vaadeldakse lähemalt kahte eriaruannet: aruannet heit-
kogustega kauplemise süsteemi kohta, mis näitab, kuidas 
kontrollikoja töö ulatub kaugemale puhtalt finantsküsi-
mustest, ning aruannet abi kohta raskustes olevatele 
riikidele, mis on osa uuest, finants- ja majandusjuhtimist 

käsitlevast eriaruannete sarjast. Kontrollikoda avaldas ka 
kaheksa arvamust finantsmõju omavate uute või muude-
tud õigusaktide kohta, sealhulgas ka arvamuse määruse 
kohta, millega luuakse Euroopa Strateegiliste Investeerin-
gute Fond (EFSI).

Selleks, et kontrollikoja tööl oleks mõju, on väga oluline, 
et kogutud teave edastatakse kontrollikoja sidusrühma-
dele ELi ja liikmesriikide tasandil. Aasta jooksul parandas 
kontrollikoda veelgi oma koostööd Euroopa Parlamendi 
ja Euroopa Liidu Nõukoguga, kes on kontrollikoja 
peamised partnerid ELi aruandekohustuse tagamisel. 
Kontrollikoda esitas oma auditite tulemused partnerite 
erikomiteedele, mille arv üha suureneb, ning võttis eda-
sisi auditeid kavandades arvesse nende arvamusi. Lisaks 
tegid liikmed kõrgetasemelisi külastusi liikmesriikidesse, 
et parandada partnerlust liikmesriikide ametiasutuste, 
parlamentide ja auditeerimisasutustega. 2015. aastal 
korraldas kontrollikoda kaks olulist konverentsi, ühe ELi 
energiajulgeoleku teemal, mis toimus Brüsselis, ja teise, 
Luxembourgis toimunud konverentsi arenguabi tulevi-
kust ÜRO uute säästva arengu eesmärkide kontekstis.

Kontrollikoda valmistas ka ette märkimisväärse siserefor-
mi, et paremini vastata pidevalt areneva Euroopa Liidu 
vajadustele. Aruandes on esitatud kokkuvõtted mõnest 
olulisest muudatusest, mida kontrollikoda on rakenda-
nud sidusrühmadega suhtlemisel, auditite tegemisel ja 
oma ressursside haldamisel. Esitatud on ka teave möö-
dunud aasta personalijuhtimise, rahanduse ja tulemus-
likkuse kohta, kontrollikoja aasta jooksul tehtud sise- ja 
välisauditite tulemuste ning kõige uuema iga-aastase 
eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse kohta.

Loodan, et aruanne annab kasuliku ja huvitava ülevaa-
te kontrollikoja 2015. aasta tegevusest oma missiooni 
täitmisel, milleks on panustada ELi finantsjuhtimise 
parandamisse, edendada aruandekohustuse täitmist 
ja läbipaistvust ning tegutseda liidu kodanike finants-
huvide sõltumatu kaitsjana.

Vítor Manuel da Silva Caldeira 
president

Presidendi eessõna
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Kontrollikoja tegevus

 • Eelarveaasta 2014 aastaaruanded Euroopa Liidu 
eelarve ja Euroopa Arengufondide kohta, mis 
koosnevad peamiselt kinnitava avalduse aluseks 
olevatest arvamustest ja tulemustest.

 • 52 iga-aastast eriaruannet koos kahe kokkuvõtva 
aruandega, milles esitatakse kontrollikoja finantsau-
ditite arvamused kõigi ELi asutuste ja organite kohta.

 • 25 eriaruannet konkreetsete eelarvevaldkondade 
või juhtimisega seotud teemade kohta. Kajasta-
tud teemad ulatusid heitkogustega kauplemise 
süsteemist noorte tööhõivekavade ja finantskriisi 
ajal antud abini.

 • Kaheksa arvamust finantsjuhtimisalase mõjuga 
uute või ajakohastatud ELi õigusaktide ja muude 
otsuste kohta, Euroopa Strateegiliste Investeerin-
gute Fondi loomist käsitleva määruse ettepanekust 
kuni kriisilahendusnõukogu asutamise muudetud 
määruseni.

 • Kohtumised, seminarid ja konverentsid sidusrüh-
madega, sh kaks Euroopa Liidu aruandekohustust 
käsitlevat kõrgetasemeliste konverentsi, üks ener-
giajulgeoleku ja teine arenguabi tuleviku kohta.

Kontrollikoja juhtimine

 • Kontrollikoda viis läbi sisereformi, mille eesmärk 
oli optimeerida auditi- ja aruannete koostamise 
protsessi ning saavutada ressursside paindlikum 
haldamine.

 • Kontrollikoda tegi olulisi edusamme auditite 
juhtimise ja dokumenteerimise teabesüsteemide 
integreerimisel ning keskendus auditiga seon-
duva teabe mobiilseadmetes kättesaadavaks 
tegemisele.

 • Kontrollikoda sai uue liikme, kelleks on Bettina 
Jakobsen Taanist.

 • Personali juhtimisel ja värbamisel jätkas kontrolli-
koda võrdsete võimaluste poliitika rakendamist.

Euroopa Kontrollikoja hooned Luxembourgis.
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Auditid

Kontrollikoja auditiaruanded ja arvamused on oluline 
osa ELi aruandlusahelast, sest neid kasutatakse selleks, 
et kontrollida (eelkõige iga-aastase eelarvele heakskiidu 
andmise menetluse raames) ELi eelarve täitmise eest 
vastutajaid. Vastutajaks on peamiselt komisjon, kuid ka 
teised ELi institutsioonid ja asutused. Liikmesriikidel on 
oluline roll koostöös liikmesriikidega hallatavates vald-
kondades, nagu põllumajandus ja ühtekuuluvuspoliitika.

Euroopa Kontrollikojal on kolm peamist väljundit:

 • aastaaruanded, mis koosnevad peamiselt Euroopa 
Liidu eelarve ning Euroopa Arengufondide (EAFid) 
finants- ja vastavusauditite tulemustest, kuid 
sisaldavad ka eelarve täitmise ja tulemuslikkuse 
aspekte. Neile lisanduvad iga-aastased eriaru-
anded ELi ametite, detsentraliseeritud asutuste ja 
ühisettevõtete kohta;

 • eriaruannetes esitatakse konkreetseid eelarve-
valdkondi või juhtimisteemasid käsitlevate valitud 
tulemus- ja vastavusauditite järeldused;

 • arvamused finantsjuhtimist mõjutavate uute 
õigusaktide eelnõude või muudatuste kohta ning 
muud kontrollikoja enda või teiste institutsioonide 
initsiatiivil esitatud ülevaated.

Kontrollikoda haldab oma ressursse viisil, mis tagab 
asjakohase tasakaalu eri tegevuste vahel, aidates saa-
vutada selgeid tulemusi ja ELi eelarve eri valdkondade 
põhjalikku käsitlemist. 2015. aastal kulus oluline osa 
kontrollikoja olemasolevatest ressurssidest iga-aastase 
kinnitava avalduse koostamiseks, mis esitati kontrollikoja 

aastaaruannetes. Kinnitava avaldusega tehtav töö hõl-
mab kahte aspekti, millega seoses nõutakse Euroopa 
Liidu toimimise lepingus kontrollikojalt iga-aastase 
arvamuse esitamist: raamatupidamise aastaaruande 
usaldusväärsus ja selle aluseks olevate tehingute seadus-
likkus ja korrektsus. Võimaluse korral võtab kontrollikoda 
arvesse ka teiste audiitorite tööd (vt lõik ELi asutuste 
auditeerimise kohta, lk 14) ning komisjoni peadirektorite 
iga-aastastes tegevusaruannetes sisalduvat juhtkonna 
esitatud teavet.

Lisaks õigusaktidega nõutavatele audititele valib kont-
rollikoda auditeerimiseks konkreetsed kulu- või poliitika-
valdkonnad järgnevate kriteeriumide alusel: vigade ja 
vähese tulemuslikkuse riskid, täiustamispotentsiaal ja 
üldine huvi. Teemad valib kontrollikoda täiesti erapoo-
letult, võttes seejuures arvesse sidusrühmade arvamu-
si. Kontrollikoda koostas 2015. aastal 25 eriaruannet, 
peamiselt tulemusauditite tulemuste alusel. Eriaruannete 
kokkuvõtted on esitatud käesolevas aruandes (lk 15–33) 
vastavalt mitmeaastase finantsraamistiku (ELi seitsme-
aastane eelarvetsükkel 2014–2020) rubriikidele.

Lisaks sellele palutakse kontrollikojal esitada arvamusi 
finantsmõju omavate uute või ajakohastatud õigus-
aktide kohta. 2015. aastal koostas kontrollikoda kaheksa 
arvamust uute või muudetud määruste ettepanekute 
kohta (lk 34). Eraldi on toodud välja kontrollikoja arvamus 
EFSI kohta, et kajastada nii teemat kui ka kontrollikoja 
arvamuste mõju.

Kõik kontrollikoja auditiaruanded ja arvamused on kätte-
saadavad kontrollikoha veebisaidil (eca.europa.eu).
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2015. aasta auditikülastused

Suurem osa audititööst tehakse küll kontrollikoja ruumes 
Luxembourgis, kuid audiitorid teevad ka auditikülastusi 
liikmesriikide ametiasutustesse ja teiste ELi vahendite 
saajate juurde ELis ning sellest väljaspool – sealhulgas kü-
lastatakse organisatsioone, mis on seotud ELi vahendite 
kasutamisega (Euroopa Investeerimispanga piirkondlikud 
kontorid Keenias ja Ugandas) ning muid ELi institutsioo-
ne, asutusi ja organeid. Auditikäikudel kogus kontrolli-
koda otsest auditi tõendusmaterjali nende juures, kes on 
seotud ELi vahendite käitlemise, haldamise, kogumise ja 
maksmisega, ning lõplike toetusesaajate juures.

Kontrollikoja auditirühmad koosnevad tavaliselt kahest 
või kolmest audiitorist ja auditikülastus kestab üldjuhul 
paarist päevast kuni paari nädalani. Erinevates liikmes- ja 
toetust saavates riikides tehtava audititöö sagedus ja in-
tensiivsus sõltub auditi liigist ning valimite moodustami-
se tulemustest. Seetõttu võib ühte või teise riiki tehtavate 
auditikülastuste arv ja pikkus aastast aastasse erineda. ELi 
piires tehakse auditikülastusi sageli koostöös külastata-
vate liikmesriikide kõrgeimate kontrolliasutustega.

2015. aastal oli kohapeal töötatud päevade arv kõigi 
kontrollikoja audiitorite peale kokku 4310, seda nii 
liikmes riikides kui ka väljaspool ELi. Lähetuste käigus ko-
guti tõendusmaterjali aastaaruannete ja valitud auditite 

(eriaruanded) jaoks. Lisaks tehti suur arv auditikülastusi 
ka Brüsselis ja Luxembourgis asuvatesse ELi institutsioo-
nidesse ning üle kogu liidu paiknevatesse detsentrali-
seeritud ametitesse ja asutustesse. Võrreldes varasemate 
aastatega vähenes 2014. aastal kohapeal tehtud audititöö 
päevade koguarv. See tuleneb töö paranenud tõhususest 
ja tehnoloogia (näiteks turvalise andmete ja dokumen-
tide jagamise ning videokonverentside) laialdasemast 
kasutamisest.

Pettuste avastamine

Kuigi Euroopa Kontrollikoja auditid ei ole kavandatud 
pettuste avastamiseks, leiab kontrollikoda igal aastal 
kontrollimise käigus mõne võimaliku õigusnormide 
rikkumise või pettusejuhtumi. ELi eelarvet kahjustava 
pettuse vastu võitlemisel teeb kontrollikoda koostööd 
Euroopa Pettustevastase Ametiga (OLAF). OLAFile 
edastatakse teave ELi finantshuve kahjustavat pettust, 
korruptsiooni või muud ebaseaduslikku tegevust puudu-
tavate kahtluse kohta, mida kontrollikoda on oma auditi-
töö käigus avastanud. OLAF teeb juhtumite järelkontrolli 
ning vastavalt vajadusele korraldab koostöös liikmesriiki-
de ametiasutustega nende uurimise. 2015. aastal edastas 
kontrollikoda OLAFile teabe 27 võimaliku pettusejuhtumi 
kohta, mille audiitorid olid avastanud eelarveaastate 
2014 ja 2015 kinnitavate avaldustega seotud audititöö 
ning muude auditiülesannete täitmise käigus.
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2014. aasta aastaaruanded

2015. aastal oli suurem osa kontrollikoja finants- ja vas-
tavusauditi alasest tööst seotud ELi 2014. aasta eelarve 
täitmise auditeerimisega. Muu hulgas kontrolliti ligi 
1200 tehingut kõikidest kuluvaldkondadest. Töö põhjal 
valminud 2014. aasta aastaaruanne avaldati 10. novemb-
ril 2015 ning seda esitleti kontrollikoja sidusrühmadele, 
teiste seas Euroopa Parlamendile (ja selle eelarvekont-
rollikomisjonile), Euroopa Liidu nõukogule (majandus- ja 
rahandusküsimuste nõukogu), liikmesriikide parlamenti-
dele ja valitsustele ning meediale.

Aastaaruande eesmärk on esitada leiud ja järeldused, 
mis aitavad Euroopa Parlamendil, nõukogul ja kodanikel 
hinnata ELi finantsjuhtimise kvaliteeti. Kontrollikoda an-
nab 2014. aasta aruandes kindlust ELi rahaliste vahendite 
kasutamise kohta aruandeaastal, osutades valdkondade-
le, kus ELi vahendite väärkasutuse oht oli kõige suurem. 
Kontrollikoda analüüsis ka vigade tekkimise põhjuseid 
ning andis praktilisi kulutõhusaid soovitusi olukorra 
parandamiseks.

2014. aastal ajakohastas kontrollikoda oma aastaaru ande 
ülesehitust, et suurendada selle kasulikkust lugejate 
jaoks. Peatükid vastavad nüüd ajavahemiku 2014–2020 
mitmeaastase finantsraamistiku rubriikidele. Aruande 
keskmes on endiselt kinnitav avaldus, milles kontrolli-
koda esitab oma arvamuse selle kohta, millisel määral 
on ELi raamatupidamise aastaaruanne usaldusväärne 
ning tulu- ja kulutehingud vastavad kohaldatavatele 
eeskirjadele. Kontrollikoda tegi ka erihinnangud ELi iga 
suurema tegevusvaldkonna kohta ning esitas rohkem 
teavet eel arve täitmise ja finantsjuhtimise kohta. Lisatud 
on ka teave ELi eelarve tulemuslikkuse ning komisjoni 
tulemuslikkusealase aruandluse kohta, eelkõige stra-
teegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamisel tehtud 
edusammude kohta.

ELi kulutused  
2014. aastal olid 

142,5 miljardit 
eurot 

= ligi 300 eurot 
iga kodaniku kohta

President Caldeira esitleb eelarveaasta 2014 aastaaruannet Euroopa 
Parlamendile.
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2014. aasta aastaaruande 
põhisõnumid

 � Kontrollikoda kinnitas ELi 2014. aasta raamatu-
pidamise aastaaruande usaldusväärsust.

 � 2014. aasta tulud olid seaduslikud ja korrektsed.

 � 2014. aasta maksed olid olulisel määral vigadest 
mõjutatud.

Järeldused ja soovitused

 � ELi 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne 
on õigesti koostatud, vastab rahvusvahelistele 
standarditele ning annab finantsseisundist õige 
ja õiglase ülevaate. Seetõttu esitas kontrollikoda 
raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse 
kohta taas märkuseta arvamuse. Maksete korrekt-
suse kohta esitas kontrollikoda aga vastupidise 
arvamuse.

 � 2014. aasta maksete hinnanguline veamäär, mille-
ga mõõdetakse õigusnormide rikkumise taset, on 
4,4%, mis on sarnane 2013. aasta omale (4,5%) ja 
ületab endiselt 2% suurust olulisuse piirmäära.

 � Kontrollikoda leidis koostöös liikmesriikidega 
täidetavas eelarves ning komisjoni poolt otse 
täidetavas eelarves sama hinnangulise veamää-
ra – 4,6%. Kõige suuremad veamäärad leiti majan-
dusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 
valdkonnas (5,7%) ning valdkonnas „Konkurentsi-
võime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks” 
(5,6%). Kõige väiksem oli hinnanguline veamäär 
halduskulude valdkonnas (0,5%).

 � Kululiikide ja veamäärade vahel on selge 
seos. Kulude hüvitamisel põhinevate toetus-
kavade (EL hüvitab toetusesaajate esitatud 

väljamaksetaotluste alusel toetuskõlblike tege-
vuste rahastamiskõlblikud kulud) veamäär (5,5%) 
on poole suurem kui toetusõigustel põhinevatel 
kavadel (2,7%); viimaste puhul ei hüvitata mitte 
kulusid, vaid maksed tehakse teatud tingimuste 
täitmise korral.

 � Liikmesriikide ja komisjoni võetud parandusmeet-
med aitasid kaasa hinnangulise veamäära vähen-
damisele. Ilma nendeta oleks kontrollikoja üldine 
hinnanguline veamäär olnud 5,5%. Komisjon saaks 
veelgi parandada riskihindamist ja parandusmeet-
mete mõju hindamist.

 � Kui komisjon, liikmesriikide ametkonnad ja sõltu-
matud audiitorid oleksid kasutanud kogu nende 
käsutuses olevat teavet, oleksid nad võinud ära 
hoida või avastada ja parandada märkimisväärse 
osa vigadest enne nende tegemist.

 � Käesoleval või järgnevatel aastatel maksmisele 
kuuluvate summade maht on jätkuvalt suur. On 
hädavajalik, et komisjon võtaks meetmeid selle 
jätkuva probleemi lahendamiseks. Mõnes liikmes-
riigis moodustab kasutamata vahendite kogu-
maht olulise osa valitsuse kogukulutustest.

 � ELi kümneaastase strateegia „Euroopa 2020” 
periood ning ELi seitsmeaastased eelarvetsüklid 
(2007–2013 ja 2014–2020) ei ole omavahel üht-
lustatud. Liikmesriigid ei pööra strateegia „Eu-
roopa 2020” saavutustele partnerluslepingutes ja 
programmides küllaldaselt tähelepanu. Mõlemad 
probleemid piiravad komisjoni võimet teha järele-
valvet ning anda aru ELi eelarve tulemuslikkuse 
ja panuse üle strateegia „Euroopa 2020” eesmär-
kide saavutamisse.

 � Mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 eel-
seisev vahehindamine on ELi kulutuste haldamise 
seisukohast keskse tähtsusega. Komisjon peab nii 
kiiresti kui võimalik analüüsima püsivalt kõrge 
veamääraga valdkondi ning hindama võimalusi 
nende veamäärade vähendamiseks, keskendudes 
samal ajal rohkem kulutuste tulemuslikkusele.

Euroopa Kontrollikoda kutsub üles 
rakendama ELi rahaliste vahendite 
investeerimisel ja kasutamisel uut 
lähenemisviisi
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Auditi järelduAuditeeritav summa ja hinnanguline veamäärKuluvaldkond 

Haldus

Globaalne Euroopa

Konkurentsivõime 
majanduskasvu ja 
tööhõive tagamiseks

Majanduslik, sotsiaalne ja 
territoriaalne ühtekuuluvus

Loodusvarad
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miljardit eurot

Olulisel määral 
vigadest 
mõjutatud

Ei ole olulisel 
määral vigadest 
mõjutatud

ELi 2014. aasta kuluvaldkondade tehingute kontrollimise tulemused

Tabel pärineb dokumendist „2014. aasta ELi auditi lühikokkuvõte”, millega saab tutvuda kontrollikoja veebisaidil  
eca.europa.eu/en/euauditinbrief-2014
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Euroopa Arengufondide 2014. aasta 
aastaaruanne

 � Tulud ei olnud vigadest mõjutatud.

 � Maksed olid olulisel määral vigadest mõjutatud.

Euroopa Arengufondide (EAFid) kaudu osutatakse ELi 
arengukoostöö abi Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani 
piirkonna (AKV) riikidele ning ülemeremaadele ja  
-territooriumidele (ÜMT). EAFe rahastavad liikmesriigid, 
neid haldab Euroopa Komisjon väljaspool ELi üldeel-
arve raamistikku, ja teatud liiki abi andmisel Euroopa 
Investeerimispank.

Kontrollikoda leidis, et EAFide 2014. aasta raamatupida-
mise aastaaruanne on usaldusväärne. EAFide tulud ei 
olnud olulisel määral vigadest mõjutatud, erinevalt 

maksetest, mis olid olulisel määral vigadest mõjutatud: 
hinnanguline veamäär oli 3,8%. Nagu varasematelgi 
aastatel, leidis kontrollikoda puudusi eelkontrollides. 
Hanke-eeskirjade rikkumise ja kulude põhjendamiseks 
vajalike tõendavate dokumentide puudumisega seotud 
vead moodustasid hinnangulisest veamäärast pea kaks 
kolmandikku.

Kontrollikoja aastaaruanne EAFide kohta avaldatakse 
koos aastaaruandega ELi eelarve kohta ja sellega saab 
tutvuda kontrollikoja veebisaidil (eca.europa.eu).

EAFide 2014. aasta eelarve = 

3,1 miljardit 
eurot
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2014. aasta iga-aastased eriaruanded

ELi ametite, asutuste ja ühisettevõtete 2014. aasta eelarve 
oli kokku ligi 4 miljardit eurot, mis moodustab 3% ELi 
2014. aasta eelarvest.

Üle kogu liidu asuvad ELi ametid, asutused ja ühisette-
võtted on loodud ELi õigusaktide alusel spetsiifiliste 
ülesannete täitmiseks. Nende tegevus hõlmab paljusid 
valdkondi, nagu ohutus, turvalisus, tervishoid, teadus-
uuringud, rahandus, ränne ja transport. Kõigil neil on 
oma volitused, juhatus, direktor, töötajad ja eelarve.

2015. aastal koostas ja avaldas kontrollikoda eelarveaasta 
2014 kohta 52 iga-aastast eriaruannet. Need hõlmasid 
41 ELi detsentraliseeritud ja täitevametit ning muud 
asutust, kaheksat Euroopa teadusuuringute ühisettevõ-
tet, Euroopa koole, likvideeritavat Galileo ühisettevõtet 
ja sideinfrastruktuuri Sisnet. Lisaks avaldas kontrollikoda 
oma selle valdkonna audititulemuste kohta kaks kokku-
võtet – ühes anti ülevaade ELi ametite ja asutuste ning 
teises teadusuuringute ühisettevõtete kohta. Nimetatud 
kahte aruannet esitleti Euroopa Parlamendi presidendile, 
eelarvekontrollikomisjonile, üldasjade nõukogule ning 
nõukogu eelarvekomiteele.

2014. aasta oli esimene aasta, kui 33 ELi detsentralisee-
ritud ameti ja muu asutuse raamatupidamise aastaaru-
andeid kontrollis sõltumatu erasektori audiitorühing. 
Kontrollikoda võttis oma arvamuse koostamisel nen-
de raamatupidamise aastaaruannete kohta arvesse 

audiitorühingute tehtud audititööd ja nende leidude 
alusel võetud parandusmeetmeid. Ülejäänud ametite ja 
ühisettevõtete raamatupidamise aastaaruandeid audi-
teeris kontrollikoda ise.

Kontrollikoda leidis, et kõigi ametite, muude asutuste ja 
ühisettevõtete 2014. aasta raamatupidamise aastaaru-
anded olid usaldusväärsed. Tehingud olid seaduslikud 
ja korrektsed, erandiks olid Artemis (manussüsteemid), 
ENIAC (nanoelektroonika) ja ECSEL (elektroonikakompo-
nendid ja süsteemid). Artemise ja ENIACi järelauditistra-
teegia ei andnud piisavat kindlust ning seetõttu esitati 
nende ja ECSELi kohta märkusega arvamus. Kontrollikoja 
eelmiste aastate kommentaaride põhjal parandusmeet-
meid võttes jätkasid ametid üldiselt oma menetluste pa-
randamist. Kontrollikoja iga-aastased eriaruanded koos 
kahe kokkuvõtva aruandega ametite ja muude asutuste 
eelarveaasta 2014 kohta tehtud kontrollikoja auditite 
tulemustest on kättesaadavad kontrollikoja veebisaidil 
(eca.europa.eu).

52 iga-aastast 
eriaruannet 

üle kogu liidu paiknevate 
ELi ametite, 

muude asutuste 
ja ühisettevõtete kohta

Europoli peakorter Haagis (Madalmaad).
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Eriaruande avaldamine
23 ametlikus keeles koos 
auditeeritud ELi asutuse vastustega.

04

03

05

06

02

01

AVALDAMINE

VASTUVÕTMINE
Aruande heakskiitmine 
auditikoja või kogu 
kolleegiumi poolt.

KOOSKÕLASTAMINE
Faktide ja leidude kinnitamine 
auditeeritavaga.

KOOSTAMINE Peamiste leidude ja järelduste selge ning liigendatud 
esitamine. Soovituste ettevalmistamine.

KOHAPEALNE TÖÖ
Tõendusmaterjali kogumine erineva erialase taustaga töötajatest moodustatud 
auditirühmade poolt komisjoni peakorteris ning liikmes- ja abisaajariikides.

KAVANDAMINE
Auditiettepaneku kasulikkuse ja teostatavuse hindamine. Auditi ulatuse, eesmärkide, 
lähenemisviisi, metoodika ja ajakava kindlaksmääramine.

Tulemus- ja vastavusauditi põhietapid

2015. aastal avaldatud eriaruanded

Lisaks aastaaruannetele ja iga-aastastele eriaruannetele 
avaldab kontrollikoda kogu aasta vältel eriaruandeid, 
milles esitatakse valitud eelarvevaldkondi või juhtimi-
sega seotud teemasid hõlmavate tulemus- ja vastavus-
auditite tulemused. Auditite valiku ja ülesehituse juures 
on kontrollikoja eesmärgiks maksimeerida nende mõju 
ning seega tagada ka kontrollikoja ressursside parim ka-
sutamine. Sageli hõlmavad kontrollikoja tulemusauditid 
mitut eelarveaastat ning keerukate teemade tõttu võib 
nende lõpuleviimine võtta enam kui aasta.

2015. aastal keskenduti kontrollikoja eriaruannetes tee-
madele, mis olid seotud ELi üldeesmärkidega, lisaväär-
tuse ja majanduskasvu saavutamisega, sh avaliku sektori 
vahendite haldamine, keskkond ja kliimameetmed.

2015. aastal avaldatud 25 kontrollikoja eriaruande kokku-
võtted on esitatud vastava mitmeaastase finantsraamis-
tiku rubriigi all.
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 • Siseveetransport Euroopas: transpordiliigi osa-
kaal ja laevatamistingimused ei ole alates  
2001. aastast oluliselt paranenud (1/2015). 
Aru andes hinnati seda, kas ELi eelarvest kaas-
rahastatud projektid on siseveeteede kaubaveo 
osakaalu suurendamisele ja laevatamistingimuste 
parandamisele mõjusalt kaasa aidanud ning kas 
ELi siseveetranspordi strateegiad olid sidusad ning 
põhinesid asjakohastel ja põhjalikel analüüsidel.

Auditiga leiti, et progress on olnud aeglane, sest 
kitsaskohti ei ole suudetud kõrvaldada. ELi kaas-
rahastatud projekte ei ole mõjusalt ellu viidud ja 
siseveetransport ei ole maanteetranspordi alter-
natiivina edukas olnud ning laevatamistingimused 
ei ole paranenud. Liikmesriigid on siseveeteedele 
vähe tähelepanu pööranud, hoolimata asjaolust, 
et komisjon seadis need prioriteediks. Peamiste 
siseveekoridoridega ühendatud liikmesriikide 
vahel puudus üldine sidus strateegia ning ELi 
strateegiates pöörati ebapiisavalt tähelepanu 
jõgede korrashoiule ning poliitilistele ja kesk-
konnaalastele kaalutlustele. Liikmesriigid peaksid 
prioriteediks seadma need siseveeteede projektid, 
millest saadakse suurimat ja kõige otsesemat kasu, 
ning komisjon peaks rahastama projekte, millel on 
juba olemas kitsaskohtade kõrvaldamiseks välja 
töötatud kavad.

ELi siseveetranspordi valdkonna projektidele 
eraldati programmitöö perioodil 2007–2013 
üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T), Euroopa 
Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi 
eelarvetest 1,3 miljardit eurot.
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143 miljardit eurot

Konkurentsivõime majanduskasvu 
ja tööhõive tagamiseks

13%

Arukas ja kaasav majanduskasv

Arukas ja kaasav majanduskasv moodustab kõige suurema 
osa ELi eelarvest tehtavatest kulutustest ning hõlmab kahte 
valdkonda: konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive 
tagamiseks ning majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne 
ühtekuuluvus.

Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive 
tagamiseks hõlmab üleeuroopaliste energiavõr-
kude, transpordi ja kommunikatsiooni, teadus-
uuringute ja innovatsiooni, hariduse ja koolituse, 

sotsiaalpoliitika jne rahastamist. Kavandatud kulutused selle 
valdkonna rahastamiseks perioodil 2014–2020 moodustavad 
13% programmitöö perioodi ELi kogueelarvest (143 miljar-
dit eurot). 2015. aasta eelarve oli 15,7 miljardit eurot.
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 • Kas ELi rahaline toetus vastab piisavalt 
mikroette võtjate vajadustele? (8/2015). Auditi 
raames hindas kontrollikoda seda, kas Euroopa 
Sotsiaalfondi (ESF) ja Euroopa mikrokrediidirahastu 
„Progress” kaudu eraldatud toetus vastas mikro-
ettevõtjate vajadustele.

Audiitorid leidsid puudusi ESFi rahalise toetuse 
kavandamises ja ülesehituses, lisaks puudus 
asjakoha ne ja usaldusväärne teave tulemuslikkuse 
kohta. Komisjonil ja liikmesriikidel ei ole võrrel-
davat teavet halduskulude kohta liikmesriikide ja 
rahastamismehhanismide tasandil. Kirjeldatud  
asjaolud võivad avaldada negatiivset mõju mikro-
ettevõtjate vajadustele suunatud ELi rahalise 
toetuse mõjususele. Liikmesriigid peaksid mikro-
ettevõtjatele antavat ELi rahalist toetust hõlmavate 
rahastamisvahendite kavandamise ja rakendus-
kavade ettevalmistamise käigus tegema vajaduste 
hindamisi. Komisjon peaks muutma liikmesriikide-
poolse ESFi rahastamisvahendite kasutamise 
sõltuvaks usaldusväärse riskijuhtimissüsteemi 
olemasolust.

Mikrorahastamine tähendab tavaliselt alla 
25 000 euro suuruseid toetusi; enamasti on need 
väiksemad kui 10 000 eurot. Kokku moodustab 
nõudlus mikrorahastamise järele ELi liikmesriikides 
hinnanguliselt enam kui 12 miljardit eurot. Aru-
andes toodud näideteks on müügikioski laienda-
miseks mõeldud 5000 eurot ning laste mänguväl-
jaku ja rõivapoe rajamiseks taotletud 9500 eurot.

 • Energiavarustuse kindluse parandamine energia 
siseturu arendamise kaudu: tuleb teha täienda-
vaid jõupingutusi (16/2015). Aruandes püüti teha 
kindlaks, kas energia siseturu poliitikameetmete 
rakendamine ja ELi kulutused energiataristule on 
mõjusalt parandanud energiavarustuse kindlust.

Auditiga leiti, et Euroopa energiataristud ei ole 
üldiselt kavandatud täielikult integreeritud turgu-
de jaoks ning seega ei taga need hetkel mõjusalt 
energiavarustuse kindlust. ELi eelarvest eraldatav 
rahaline toetus energiataristule on vaid piiratult 
kaasa aidanud energia siseturu arendamisele ja 
energiavarustuse kindluse saavutamisele. Komis-
jon peaks välja selgitama ELi energiataristu need 
osad, mida ei kasutata aktiivselt, ning tegema 
koostööd liikmesriikidega, et kõrvaldada tõkked 
nende lõikude kasutamiseks energia siseturu aren-
damisel. Komisjon peaks kaaluma uusi viise, kuidas 
teha ühe liikmesriigi energia kättesaadavaks teise 
liikmes riigi klientidele.

Energia siseturg peaks võimaldama takistamatut 
piiriülest gaasi- ja elektrikaubandust kogu ELi 
territooriumil. Ajavahemikul 2007–2013 eraldati 
ELi eelarvest energiataristule 3,7 miljardit eurot, ja 
ajavahemikul 2014–2020 eraldatakse täiendavalt 
7,4 miljardit eurot. Aruandes märgitakse siiski, et 
ELi eesmärk arendada energia siseturg välja aas-
taks 2014 jäi täitmata.
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367 miljardit eurot

Majanduslik, sotsiaalne ja 
territoriaalne ühtekuuluvus

34%

Arukas ja kaasav majanduskasv

Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne 
ühte kuuluvus hõlmab regionaalpoliitikat, 
mille eesmärk on aidata Euroopa kõige vähem 
arenenud riikidel ja piirkondadel teistele järele 

jõuda, parandada kõigi piirkondade konkurentsivõimet ning 
nendevahelist koostööd.

Perioodiks 2014–2020 kavandatud ühtekuuluvusvaldkonna 
kulutused moodustavad programmitöö perioodi ELi kogu-
eelarvest 34% (367 miljardit eurot). 2015. aasta eelarve oli 
51,1 miljardit eurot.

 • ELi ühtekuuluvusvaldkonna vahenditega tehta-
vate riigihangete probleemide kõrvaldamiseks 
vajatakse suuremaid jõupingutusi (10/2015). Aru-
andes uuriti, kas komisjon ja liikmesriigid võtavad 
asjakohaseid meetmeid riigihankevigade kõrvalda-
miseks ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas.

Auditiga leiti, et ELi riikide avaliku sektori korral-
datavates riigihangetes on endiselt palju prob-
leeme. Komisjon ja liikmesriigid on küll hakanud 
probleemidega tegelema, ent nende lahendamine 
kujutab endast pikaajalist protsessi. Tõsised vead 
põhjustavad ausa konkurentsi vähesust ja olukordi, 
kus edukaks ei tunnistata kõige paremad pakkujad. 
Süstemaatilist analüüsi tehakse väga vähesel mää-
ral ning puudub küllaldaselt täpne, usaldusväärne 
ja järjepidev teave hankevigade olemuse ja ulatuse 
kohta. Kui olukord ei ole 2016. aasta lõpuks parane-
nud, soovitab kontrollikoda peatada asjaomastele 
liikmesriikidele tehtavad ajavahemiku 2014–2020 
maksed.

Ajavahemikul 2007–2013 eraldati regionaal-
arengule Euroopa Regionaalarengu Fondi, Ühte-
kuuluvusfondi ja Euroopa Sotsiaalfondi kaudu 

349 miljardit eurot. Suur osa nimetatud vahendi-
test kasutatakse läbi riigihangete. Ajavahemiku 
2009–2013 kontrollikoja aastaaruannete koosta-
mise raames kontrollitud riigihankeid sisaldanud 
projektidest leiti hangetega seotud vigu ligikaudu 
40%.
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 • ELi toetus asulareoveepuhastitele Doonau 
vesikonnas: vajatakse täiendavaid jõupingutu-
si, aitamaks liikmesriikidel ELi reoveepoliitika 
eesmärke saavutada (2/2015). Aruandes hinnati, 
kui mõjus oli Euroopa Regionaalarengu Fondi / 
Ühtekuuluvusfondi toetus Doonau vesikonna liik-
mesriikidepoolsele ELi reoveepoliitika eesmärkide 
saavutamisele kaasaaitamisel.

Auditiga leiti, et ELi vahendid on aidanud Tšehhi 
Vabariigil, Ungaril, Rumeenial ja Slovakkial küll teha 
edusamme, ent kõik riigid on maha jäänud ELi ees-
kirjadele vastamise tähtaegadest ega ole suutnud 
olemasolevaid ELi vahendeid õigeaegselt ära kasu-
tada. Üldiselt puhastasid reoveepuhastid reovett 
nõuetekohaselt, ent kohati oli puudusi reoveesete-
te käitlemises ja ülevoolude haldamises. Kolman-
dik reoveepuhastitest olid liiga suured ja rahaliselt 
potentsiaalselt jätkusuutmatud. Riigid kasutasid ELi 
vahendeid aeglaselt ning riskisid seetõttu nende 
kaotamise ja vajadusega kasutada selle asemel 
riiklikke vahendeid. Komisjon peaks karmistama 
aruandlusnõudeid ja võtma liikmesriikides vastu 
õigussätted, mille abil tagada kodumajapidamiste 
kiire liitumine ühiskanalisatsiooniga. Komisjon 
ja liikmesriigid peaksid kehtestama kriteeriumid 
reoveesetete kõigi kasutusviiside kohta ning võtma 
vajalikud meetmed saasteainete tõhusaks seireks.

Doonau vesikond on Euroopa suurim. EL eraldas 
reovee puhastamise projektidele neljas liikmes-
riigis programmiperioodidel 2000–2006 ja 2007–
2013 toetust kokku 7,9 miljardit eurot.

 • Doonau vesikonna vee kvaliteet: veepoliitika 
raamdirektiivi rakendamisel on edusamme, kuid 
teha on veel palju (23/2105). Aruandes hinnati, kas 
asulareovee puhastamise direktiivi rakendamine 
Tšehhi Vabariigis, Ungaris, Rumeenias ja Slovak-
kias on parandanud Doonau vesikonna pinnavee 
kvaliteeti.

Auditiga leiti, et alates 2004. aastast on olukord 
paranenud väga vähe. Piiratud edusammude 
peamiseks põhjuseks nimetati riikide veemajan-
duskavade vähest ambitsioonikust. Auditiga leiti, 
et puuduvad sihipärased meetmed mitterahuldava 
kvaliteediga veekogude kohta. Seiresüsteemide 
puudujääkide tõttu puudusid andmed reostuse 
liigi ja allikate kohta, mis põhjustasid veekogu 
nõuetele mittevastavuse. Lisaks vabastasid liikmes-
riigid suure arvu veekogusid tähtajast, kuid ei 
andnud selgeid põhjendusi. Kontrollikoda soovitab 
täiustada seiresüsteeme ja veereostusega seotud 
probleemide diagnoosimist, rangemate kontrolli-
kriteeriumide kohaldamist ning tasusid või makse 
saasteainete heite ärahoidmiseks.

Ajavahemikul 2007–2013 eraldati üheksale Doonau 
vesikonna liikmesriigile reovee puhastamiseks 
6,35 miljardit eurot Euroopa Regionaalarengu 
Fondist / Ühtekuuluvusfondist. Samal ajavahe-
mikul eraldati Euroopa Maaelu Arengu Põllu-
majandusfondist endale põllumajanduse kesk-
konnameetmetega seotud kohustused võtnud 
põllumajandustootjatele hüvitiste maksmiseks 
6,39 miljardit eurot.
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 • ELi noortegarantii: esimesed sammud on tehtud, 
kuid ees ootavad rakendamisega seotud ris-
kid (3/2015). Auditis hinnati, kas komisjon andis 
liikmesriikidele noortegarantii süsteemide ülesehi-
tamisel asjakohast toetust ja vaatas üle võimalikud 
rakendamisega seotud riskid.

Auditiga leiti kolm ELi noortegarantii algatuse 
edukat rakendamist ohustavat riskiallikat: rahasta-
mise kogusumma piisavus, kvaliteetse pakkumise 
määratlemine ning süsteemi tulemuste komisjoni-
poolne järelevalve ja aruandlus. Komisjon andis 
liikmesriikidele noortegarantii süsteemi ülesehita-
misel asjakohast ja õigeaegset toetust Samas ei tei-
nud komisjon mõjuhindamist, mis oleks käsitlenud 
eeldatavaid kulusid ja kasu, kuigi see on komisjoni 
kõigi suuremate algatuste puhul tavapraktika. 
Ehkki komisjon palus liikmesriikidel koos noortega-
rantii rakenduskavadega esitada ka kavandatavate 
meetmete kuluprognoosi ja rahastamisallikad, 
puudus mõne liikmesriigi vastuses asjakohane 
teave ning ükski riik ei esitanud vajalike struktuuri-
reformide elluviimise hinnangulisi kulusid.

Noortegarantii loodi 2013. aasta juunis vastusena 
noorte järjest suureneva tööpuuduse probleemile, 
mida halvendas veelgi majandus- ja finantskriis. 
Perioodil 2014–2020 rahastatakse süsteemi osali-
selt ELi eelarvest Euroopa Sotsiaalfondi ja noorte 
tööhõive algatuse kaudu; rahastamise kogusumma 
on 12,7 miljardit eurot.

 • Komisjoni toetus noorte tegevusrühmadele: ESFi 
vahendite ümbersuunamine õnnestus, ent tule-
mustele keskendumine on ebapiisav (17/2015). 
Aruandes hinnati, kas ESFi vahendite 2012. aastal 
aset leidnud ümbersuunamisele tulid kasuks noor-
te tegevusrühmade esitatud ettepanekud selle 
kohta, kuidas noorte töötute probleemi ESFi va-
henditega kiiremini ja tulemuslikumalt lahendada.

Auditiga leiti, et komisjoni loodud noorte tegevus-
rühmadel õnnestus vahendeid noortele töökohta-
de loomiseks ümber suunata, ent tegevusrühmad 
ise tegid selle kohta vähe ettepanekuid. Komisjon 
toetas liikmesriike nõustamisega, ent teda takis-
tas olemasoleva teabe piiratud hulk ja puudulik 
kvaliteet. Algatusega kaasnes küll ESFi vahendite 
ümberkavandamine ja ümbersuunamine, aga 
rakenduskavade muudatusi hinnanud komisjon 
keskendus peamiselt eelarvealastele mõjudele. 
Olukordades, kus komisjoni poolt lubatu ja tegeli-
kult saavutatavate tulemuste vahel on potentsiaal-
seid erinevusi, peaks selliste algatustega seotud 
ootusi paremini juhtima.

2012. aastal moodustas komisjon noorte töövõima-
luste algatuse raames noorte tegevusrühmad. Rüh-
mad koosnesid kaheksa eriti kõrge noorte töötuse 
määraga liikmesriigi riiklike pädevate ametiasu-
tuste ja komisjoni ekspertidest. Algatus hõlmas 
ligikaudu 10 miljardi euro suurust ESFi rahastamist, 
mille kasutamist sai asjaomases kaheksas liikmes-
riigis veel ümber kavandada.
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See eelarverubriik hõlmab ühise põllumajandus-
poliitika ja ühise kalanduspoliitika, maaelu aren-
gu ning keskkonnameetmeid. Kolm neljandikku 
summast eraldatakse põllumajandustootjatele 

makstavatele otsetoetustele ja põllumajandusturgudele. 
Viiendik kulub maaelu arengu toetuseks.

Kavandatud kulutused selle valdkonna rahastamiseks 
ajavahemikul 2014–2020 moodustavad 39% programmitöö 
perioodi ELi kogueelarvest (417 miljardit eurot). 2015. aasta 
eelarve oli 56 miljardit eurot.

 • Tehniline abi – milline on selle panus põllu-
majandusse ja maaelu arengusse? (4/2015). Aru-
andes kontrolliti tehnilise abi vahendite kasutamist 
põllumajanduse ja maaelu arengu valdkonnas 
programmitöö perioodil 2007–2013. Auditi käigus 
kontrolliti rahastamise korrektsust, mõjusust ja 
tõhusust komisjonis ja liikmesriikides.

Aruandest selgub, et ei Euroopa Komisjon ega 
ELi liikmesriigid ole suutnud näidata, kui hästi on 
tehnilise abi vahendite kasutamine põllumajandu-
se ja maaelu arengu poliitikavaldkonnas aidanud 
kaasa ÜPP üldiste poliitikaeesmärkide saavutami-
sele. Maaelu arengu võrgustikud, mille eesmärk 
on suurendada koostööd, teadmiste jagamist ja 
innovatsiooni põllumajandussektoris, on väga 
sobivad meetmed tehnilise abi kasutamiseks. 
Enamasti kasutatakse aga suutlikkuse suurenda-
miseks mõeldud vahendeid üldiste halduskulude 
katmiseks. Komisjon peaks selgitama tehnilise abi 
ulatust ja kasutamist liikmesriikides maaelu arengu 
valdkonnas ning tegema selle rakendamise üle 
põhjalikku järelevalvet.

Ajavahemikul 2007–2013 plaanisid liikmesriigid 
kasutada 1,5 miljardit eurot ELi eelarvest eralda-
tud tehnilist abi, mille ülemmääraks oli 4% riigi 
maaelu arengule eraldatud vahenditest. Uueks 
programmi töö perioodiks (2014–2020) on summa 
suurenenud ligi 1,9 miljardi euroni.
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 • Kas rahastamisvahendid on maaelu arengu vald-
konnas edukad ja paljulubavad? (5/2015). Aru-
andes püüti kindlaks teha, kas ELi maaelu arengu 
poliitika raames rakendatud rahastamis vahendid 
(laenu- ja tagatisfondid) olid programmitöö pe-
rioodil 2007–2013 hästi üles ehitatud ja hallatud.

Auditiga leiti, et rahastamisvahendid ei ole seni 
olnud edukad. See tuleneb peamiselt asjaolust, et 
rahastamisvahendid olid ülekapitaliseeritud ega täit-
nud neile finantsvõimenduse ja vahendite ringluse 
alal pandud ootusi. Rahastamisvahendite loomiseks 
programmitöö perioodil 2007–2013 puudus selge 
põhjendus. Puudus ka usaldusväärne kvantifitsee-
ritud teave, mis oleks põhjendanud konkreetset 
tüüpi rahastamisvahendite loomist, teinud kindlaks 

põllumajanduse valdkonnas nende järele valitsenud 
nõudluse ja näidanud, et fondidele eraldatud sum-
mad olid asjakohased. Liikmesriike peaks täiendavalt 
motiveerima, et nad looksid maaelu arengu vald-
konnas rahastamisvahendeid ning ergutaksid põllu-
majandustootjate ja teiste toetusesaajatepoolset 
nõudlust, ning programmitöö perioodil 2014–2020 
tuleks seada finantsvõimenduse ja kapitali ringluse 
jaoks asjakohased standardid ja sihtväärtused.

2013. aasta lõpu seisuga olid EL ja liikmesriigid 
maaelu arengu laenu- ja tagatisfondidesse inves-
teerinud ligikaudu 700 miljonit eurot. Programmi-
töö perioodil 2014–2020 soovib Euroopa Komisjon, 
et liikmesriigid suurendaksid rahastamisvahendite 
mahtu vähemalt kaks korda.

Lähemalt ühest tulemusauditist: 
Euroopa Liidu heitkogustega 
kauplemise süsteemi terviklikkus ja 
rakendamine (6/2015)

Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteem 
(HKS) erineb teistest kontrollikoja auditeeritavatest 
poliitikatest ja programmidest selle poolest, et see ei 
saa ELi eelarvest kuigi suurt toetust. Teisest küljest on 
sel aga väga suur mõju poliitika rakendamisele ELis ja 
kodanike elukvaliteedile. 2005. aastal kasutusele võe-
tud ELi HKSi tuuakse sageli eeskujuks mujal maailmas 
loodavatele kliimamuutuse poliitikatele ja heitkogus-
tega kauplemise süsteemidele. Nii võiks eeldada, et 
heitkogustega kauplemiseks on olemas hea raamistik, 
mis hõlmab tururegulatsiooni ja seirekorda ning põhi-
teabe käsitlemissüsteeme. Lisaks peaksid rakendus-
süsteemide mehhanismid olema piisavalt ranged.

2013. aasta lõpus alustas kontrollikoda ELi HKSi tervik-
likkuse kaitsmise raamistiku ja kava rakendamise 
süsteemide uurimist komisjonis ja liikmesriikides kuni 
teise etapini (2012. aasta lõpp). Põhjuseks olid riskid, 
mis olid seotud toimiva turu rajamisega ELi kliima-
muutuse poliitika saavutamiseks, ning raskused sel-
lise mittemateriaalse tegevuse kontrollimisel (kuidas 
mõõta kuuma õhku?).

Kontrollikoja audiitorid hindasid, kas ELi heitkogus-
tega kauplemise süsteemi hallati asjakohaselt. Lisaks 
dokumentide läbivaatamisele ja intervjuudele ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi haldamisega 
seotud ametnikega Euroopa Komisjonis Brüsselis 
tehti ka auditikülastusi viie liikmesriigi (Saksamaa, 
Prantsusmaa, Itaalia, Poola ja Ühendkuningriik) asja-
omastesse ametiasutustesse. Peale selle vaadati läbi 
kahe muu liikmesriigi (Kreeka ja Hispaania) doku-
mendid ning konsulteeriti valdkonna ekspertidega. 
Tõendeid saadi ka liikmesriikide pädevates asutustes 
kättesaadavate dokumentide (mis puudutasid neis 
seitsmes liikmesriigis valitud 150 käitist) testimise 



23Kontrollikoja tegevus

kaudu ja avalikust ELi tehingulogist saadud andmete 
analüüsist. Käitiseid kohapeal ei külastatud, sest need 
ei saa ELi toetust ja kontrollikojal puudusid seega 
juurdepääsuõigused.

Auditi kogutud tõendusmaterjal andis tunnistust 
järele valve puudumisest heitkogustega kauplemise 
turul ning reguleerivate ametiasutuste vahelisest 
puudulikust koostööst. Audiitorid leidsid, et saaste-
kvootide õiguslikku määratlust tuleb täpsustada, ning 
ELi HKSi kontode avamiseks ELi registris ja tehingute 
järelevalveks kehtestatud menetlused ei olnud piisa-
vad, et pakkuda piisavat kaitset väärkasutuse vastu. 
Tegemist oli ummikseisuga: liikmesriigid ei suutnud 
teha mõjusat järelevalvet piiriüleste tehingute üle, 
sest neil puudus juurdepääs tsentraalsele andmebaa-
sile, kuid ka komisjon ei saanud nende üle järelevalvet 
teha, sest tal puudus selleks õiguslik alus. Audiitorid 
leidsid ka, et heitkoguste seire- ja aruandlussüstee-
me ei olnud piisavalt hästi ühtlustatud ning esines 
puudusi kontrollide läbiviimisel. Komisjonipoolsed 
suunised ei olnud piisavad ning ka komisjoni ja liik-
mesriikide poolne aruandlus oli puudulik.

Leidude alusel järeldasid audiitorid, et turu 
terviklikku se kaitsmiseks loodud raamistik ei olnud 
piisavalt range ja süsteemi rakendamise teises etapis 
oli olulisi puudusi, mis nõuavad tähelepanu ka prae-
guses etapis. Nimetatud probleemidele vaatamata 
selgub aruandest, et seda innovaatilist süsteemi on 
pidevalt parandatud. Aruande avaldamise ajal HKSi 
käimasoleva reformi ja sellega seonduva debati 
käigus keskendutakse süsteemi tõhususele ja saaste-
kvootide ülepakkumise probleemi lahendamisele. 
Audit neid teemasid ei käsitlenud. Kontrollikoja aru-
anne näitab aga, et tähelepanu tuleb pöörata ka turu 
terviklikkusele ja süsteemi rakendamisele; nii saab EL 
olla kindlam, et liidu üks tähtsamatest poliitikatest 
annab paremaid tulemusi heitkoguste vähendami-
sel ja vähese süsinikdioksiidiheitega tehnoloogiate 
arendamisel.

Kontrollikoda esitas nii komisjonile kui ka liikmes-
riikide ametiasutustele praktilisi soovitusi, mis aita vad 
parandada turu terviklikkust ja süsteemi rakendamist. 
See suurendaks ELi HKSi mõjusust nii  
2020. aas taks seatud kui ka neile järgnevate kliima-
muutusealaste eesmärkide täitmisel. Komisjon 

nõustus kontrollikojale esitatud vastuses, et turu 
terviklikkuse edaspidiseks parandamiseks tuleb 
lahendada heitkogustega kauplemise turu regulee-
rimises ja järelevalves püsivad probleemid, kinni-
tades, et mitu parandusmeedet on kolmanda etapi 
(2013–2020) raames juba rakendatud ning käsitlevad 
konkreetselt kontrollikoja tähelepanekuid.

Aruanne tekitas suurt meediahuvi ning seda esitleti 
Brüsselis pressi infotunnil ELi juurde akrediteeritud 
ajakirjanikele. ELi ja muu maailma ajakirjanike edasta-
tud sõnum oli, et ELi HKSi ajab paremat järelevalvet, 
et CO2 turgu tuleb parandada ning seda paremini 
kaitsta turu kuritarvitamise eest (sh käibemaksupet-
tuse oht, mis on endiselt ulatuslik). Nagu kõigi kont-
rollikoja eriaruannete puhul, esitles aruande eest vas-
tutav liige Kevin Cardiff aruannet Euroopa Parlamendi 
eelarvekontrollikomisjonile ning lisaks parlamendi ja 
nõukogu keskkonnakomiteedele, et jagada teavet, 
mida saab kasutada tulevaste otsuste tegemisel 
asjaomaste eeskirjade ja määruste kohta. Parlament 
ja nõukogu tervitasid kontrollikoja tähelepanekuid 
ja soovitusi ning kaaluvad kõiki edasisi ettepanekuid 
heitkogustega kauplemise süsteemi terviklikkuse ja 
rakendamise võimaliku parandamise kohta.

Vasakult paremale: Stefan Den Engelsen, Emese Fésűs, 
Kevin Cardiff, Colm Friel.
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 • Kas komisjon on kalandusalaseid partnerlus-
lepinguid edukalt hallanud? (11/2015). Aruandes 
uuriti, kas lepinguid oli edukalt hallatud. Audiitorid 
hindasid partnerluslepingutealaseid läbirääkimisi 
ja lepingute rakendamist, komisjonipoolset püügi-
koguste üle tehtavat järelevalvet ning rahastatud 
meetmete valikut ja kontrolli.

Auditiga leiti, et kuigi lepinguid hallati üldiselt häs-
ti, oli läbirääkimistel kokku lepitud tonnaaž sageli 
suurem kui eelneva perioodi aruannetes esitatud 
püügikogused. See põhjustab regulaarset alakasu-
tust. Kuna EL maksab tegelikust püügikogusest sõl-
tumata täie mahu eest, oli tegelik maksumus sageli 
suurem kui läbirääkimistel kokku lepitud hind.

Puudus ka usaldusväärne, ühtlustatud ja täielik 
teave ELi laevastiku püütud tegelike kalakoguste 
kohta. Komisjon peaks uute lepingute üle läbirää-
kimisi pidades võtma arvesse eelnevat kasutamise 
taset, paremini seostama juurdepääsuõiguste eest 
tehtud makseid tegeliku saagiga, ning tagama, et 
lipuriigid kasutavad uut püügiandmebaasi täies 
ulatuses ning et see sisaldab usaldusväärset teavet 
püügiandmete kohta, mille üle saab järelevalvet 
teha ja mida saab ajakohastada.

Lepingute eesmärk on tagada kalavarude jätku-
suutlikkus, võimaldades ELi laevastikul püüda 
ainult partnerriikide lubatud kogupüügi ülejää-
ki. Audiitorid kahtlevad aga, kas nn ülejääki on 
võimalik usaldusväärselt arvutada, kuna puudub 
usaldusväärne teave kalavarude kohta.

 • ELi prioriteedina määratletud teadmistepõhise 
maamajanduse edendamist mõjutab teadmus-
siirde- ja nõustamismeetmete halb juhtimine 
(12/2015). Aruandes uuriti, kas maaelu arengu 
teadmussiirde- ja nõustamismeetmete tule-
muslikuks rakendamiseks on loodud juhtimis- ja 
kontrollisüsteemid.

Auditiga leiti, et ELi rahastatud maapiirkondade 
kutseõppe- ja nõustamisprogrammide elluviimine 
on liiga kulukas, nendega dubleeritakse juba ole-
masolevaid programme ning eelistatakse kindlaid 
koolitusasutusi. Kontrollikoja aruandes tuvastati, et 
liikmesriikidepoolne juhtimine oli halb ja Euroopa 
Komisjoni poolne järelevalve ebapiisav. Liiga sageli 
tuginesid liikmesriigid teenuseosutajate ettepane-
kutele ning mis tahes liiki koolitust peeti heaks ja 
kõlblikuks saama avaliku sektori toetust. Audiitorid 
täheldasid ka seda, et õiglase ja läbipaistva valiku-
protsessi puudumise tõttu osutusid korduvalt 
valituks ning said suurema osa vahenditest kaua 
tegutsenud ja tugeva positsiooniga teenuseosu-
tajate ettepanekud. Liikmesriigid peaksid valima 
koolitustegevused, mis vastavad korduvanalüüsiga 
kindlaks tehtud vajadustele, ning vältima riski, et 
valikumenetlust juhib teenuseosutaja.

EL toetab maapiirkondade koolitus- ja nõustamis-
projekte Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandus-
fondist. Perioodil 2007–2013 eraldati nimetatud 
tegevusteks 1,3 miljardit eurot. Avaliku sektori toe-
tus koos liikmesriikide kaasrahastamise osaga oli 
kokku 2,2 miljardit eurot. Ajavahemikul 2014–2020 
võib summa ulatuda üle 4 miljardi euro.
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 • Põllumajanduses mittetootlikeks investeeringu-
teks antava ELi maaelu arengu toetuse kulutõhu-
sus (20/2015). Aruandes uuriti mittetootlike inves-
teeringute kulutasuvust Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfondi põllumajandusmaa säästva 
kasutamise eesmärgile kaasa aitamisel programmi-
töö perioodil 2007–2013.

Auditi alusel järeldati, et mittetootlikeks investee-
ringuteks antud toetus on eesmärkide saavutami-
sele kaasa aidanud, kuid mitte kulutõhusal viisil. 
Põhjuseks oli asjaolu, et 75% projektide kulud 
olid ebamõistlikult suured. Kuigi mitmel projektil 
olid ilmsed tulutootvad omadused, rahastati neid 
täies mahus avaliku sektori vahenditest. Audii-
torid külastasid nelja liikmesriiki (Portugal, Taani, 
Ühendkuningriik (Inglismaa), Itaalia (Apuulia)), mille 
osa moodustas 80% ELi mittetootlikele investee-
ringutele eraldatud eelarvest. 28-st auditeeritud 
projektist osutus kulutõhusaks ainult viis. Aruandes 
hoiatatakse, et probleem ei pruugi piirduda üksnes 
valimisse kuulunud projektidega, sest probleemid 
tulenevad puudustest liikmesriikide juhtimis- ja 
kontrollisüsteemides.

Mittetootlikud investeeringud on investeeringud, 
mis ei tooda märkimisväärset käivet, sissetulekut 
või tulu ega suurenda oluliselt toetusesaajast 
põllumajandusettevõtte väärtust, kuid avaldavad 
positiivset keskkonnamõju.

 • Maapiirkondade taristule antav ELi toetus: 
võimalik saavutada oluliselt suurem kulutõhu-
sus (25/2015). Aruandes uuriti, kas komisjon ja 
liikmesriigid olid saavutanud kuludele vastava tulu 
maapiirkondade taristu meetmetega, nagu teede, 
veevarustussüsteemide, koolide ja teiste rajatiste 
ehitamine.

Kuigi osa taristuprojektidest on maapiirkondade 
arengusse positiivselt panustanud, leidsid audiito-
rid, et liikmesriigid ja komisjon (kes täitis eelarvet 
koostöös liikmesriikidega) olid saavutanud vaid vä-
hese kuludele vastava tulu. Olemasolevate rahalis-
te vahenditega oleks võimalik oluliselt rohkem saa-
vutada. Liikmesriigid ei olnud ELi maaelu arengu 
vahendite kasutamise vajadust alati selgelt põhjen-
danud ja keskendusid teiste rahaliste vahenditega 
kooskõlastamise asemel kahekordse rahastamise 
vältimisele. Riski, et projektid oleks käivitatud ka 
ilma ELi toetuseta, ei hallatud tõhusalt, kuigi leiti 
ka häid tavasid. Alates 2012. aastast on komisjon 
kasutanud aktiivsemat ja paremini kooskõlastatud 
lähenemisviisi. Kui seda nõuetekohaselt rakenda-
takse, peaks programmitöö perioodi 2014–2020 
finantsjuhtimine parem olema.

Ajavahemikul 2007–2013 eraldati ELi eelarvest 
maaelu arengu programmide kaudu maapiir-
kondade taristule 13 miljardit eurot. Koos riikliku 
rahastamisega ulatusid vastavad kulutused pea 
19 miljardi euroni.
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Globaalne Euroopa hõlmab ELi välissuhteid 
(välispoliitika), sh laienemisküsimused, ning ELi 
arengu- ja humanitaarabi.

Programmitöö perioodil 2014–2020 eraldas EL 6% kogu eel-
arvest (ehk 65 miljardit eurot) nende eesmärkide täitmiseks. 
2015. aasta eelarve oli 7,5 miljardit eurot. Täiendavat toetust 
saadi Euroopa Arengufondist, mis ei ole osa ELi eelarvest ega 
seega ka mitmeaastasest finantsraamistikust.

 • ELi politseimissioon Afganistanis: vastakad 
tulemused (7/2015). Aruandes hinnati, kas EUPOL 
oli hästi kavandatud ja koordineeritud, kas tema 
tegevuseks anti piisavat tuge ja suuniseid, kas mis-
sioon aitas kaasa Afganistani politsei arengule ning 
kas EUPOLi tegevuse lõpetamine oli asjakohaselt 
ette valmistatud.

Auditiga leiti, et EUPOL saavutas osaliselt talle 
antud ülesande, milleks oli aidata luua jätkusuutlik 
ja mõjus afgaanide juhitud tsiviilpolitsei. Väljaõpe-
tatud ja täielikult toimivate Afganistani politseijõu-
dude puudumise, kõrge kirjaoskamatuse määra 
ning Afganistani politsei- ja justiitssüsteemis laialt 
levinud korruptsiooni tingimustes suutis EUPOL 
panustada siseministeeriumi reformi ja riigi politsei 
professionaalsuse suurendamisse. Riigi justiits- ja 
politseisüsteemi püsivad puudused seavad aga 
ohtu nii EUPOLi saavutatud tulemuste kui ka Afga-
nistani politseisektori üldiste saavutuste püsima-
jäämise pärast missiooni töö lõppemist 2016. aasta 
lõpus.

EUPOLi kogumaksumus ajavahemikus mai 2007 
kuni detsember 2014 oli ligikaudu 400 miljonit eu-
rot, millest kulutused turvalisusele moodustasid 
peaaegu kolmandiku. 2014. aasta lõpu seisuga 
oli EL kokku ette võtnud 32 ühise julgeoleku- ja 
kaitsepoliitika missiooni, millest 16 olid juba lõpule 
viidud ning 16 veel kestsid.
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 • Piinamise vastasele võitlusele ja surmanuhtluse 
kaotamisele eraldatud ELi toetus (9/2015). Aru-
andes hinnati demokraatia ja inimõiguste Euroopa 
rahastamisvahendi mõjusust piinamise tõkestami-
se, piinamisohvrite rehabiliteerimise ja surmanuht-
luse kaotamise edendamisel.

Auditiga leiti, et ELi toetust saavate projektide 
mõju on tuntav, kuid liiga sageli ei ole need projek-
tid hästi suunatud ja nende ulatus on väheste raha-
liste vahendite tõttu piiratud. Kuigi rahastamine oli 
üldiselt hästi jaotatud, ei võtnud komisjon iga riigi 
inimõigustealaseid prioriteete piisavalt arvesse. 
Projektid ei olnud sageli muu ELi tegevusega (nt 
arenguabi ja poliitiline dialoog) hästi kooskõlas-
tatud. Projekte viisid tavaliselt ellu eksperditead-
misi omavad motiveeritud organisatsioonid, kuid 
nende valik ei olnud piisavalt range. Aruandes 
esitatud soovitused puudutavad rahaliste vahen-
dite suunamist, paremat kooskõlastamist ELi teiste 
meetmetega, projektitaotluste valimist ja täius-
tamist, tulemuste hindamist ning toetust saavate 
organisatsioonide jätkusuutlikkust.

Euroopa Liidu tegevus käib diplomaatilisi kanaleid 
kaudu ja selle käigus antakse vabaühendustele 
toetust demokraatia ja inimõiguste Euroopa 
rahastamisvahendist. Ajavahemikul 2007–2013 
suunati piinamisevastasele võitlusele ja surma-
nuhtluse kaotamisele ca 180 toetust kogusummas 
100 miljonit eurot.

 • Puitu tootvatele riikidele FLEGTi tegevuskava 
raames antav ELi toetus (13/2015). Aruandes 
uuriti, kas komisjon haldas ELi FLEGTi tegevuskava 
raames puitu tootvatele riikidele ebaseadusliku 
raie vastu võitlemiseks antud toetust hästi.

Auditiga leiti, et tegevuskava oli teretulnud 
algatus, kuid selle üldtulemused olid kesised. 
Puitu tootvatele riikidele ei antud toetust selgete 
kriteeriumide alusel ja selle mõju oli toetuse pärast 
konkureerivate riikide suure arvu tõttu hajutatud. 
Protsessi edenemine oli riigiti väga erinev. Paigal-
seisu põhjustas suuresti komisjonipoolne ebapiisav 
planeerimine ning puitu tootvaid riike hõlmavate 
selgete rahastamisprioriteetide puudumine. Ko-
misjonil soovitati kindlaks määrata selged eesmär-
gid ja nende saavutamise vahendid. Neli liikmesrii-
ki ei rakenda veel täielikult ELi puidumäärust, mille 
eesmärk on takistada ebaseaduslikult toodetud 
puidu sisenemist ELi turule.

Aastail 2003–2013 eraldati tegevuskava alusel  
35 riigile 300 miljonit eurot. Kaks riiki, Indoneesia ja 
Ghana, tegid oma puidule täieliku litsentsi saamisel 
suuri edusamme. Üldiselt on aga areng olnud väga 
aeglane ja paljud riigid on kogenud hea valitsemis-
tava juurutamisel suuri takistusi. Kaksteist aastat 
pärast komisjoni tegevuskava käivitamist ei ole 
ükski partnerriik täielikku FLEGTi litsentsi saanud.
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 • Kas AKV riikide investeerimisrahastu annab lisa-
väärtust? (14/2015). Kontrollikoda uuris, kas inves-
teerimisrahastu annab ELi ja AKV riikide vahelisele 
arengukoostööle lisaväärtust.

Auditiga leiti, et rahastu annab Euroopa Liidu 
arengupoliitikale lisaväärtust ja sobib hästi selle 
eesmärkidega. 2014. aasta lõpu seisuga moodus-
tasid krediidiliinid rahastu portfellist 28%  
(2010. aasta lõpus 14%). Audiitorite sõnul peegel-
dab krediidiliinide suurenenud osakaal investee-
rimisrahastu pakutava pikaajalise rahastamise jät-
kuvat olulisust. Rahastu tegevusel oli ka positiivne 
majandusarengut kiirendav mõju: see soodustas 
täiendava rahastamise kaasamist. Samas märkisid 
audiitorid, et alati ei täideta lepingulist kohustust 
teavitada lõplikke toetusesaajaid EIP/investeeri-
misrahastu poolsest rahastamisest ning tehnilise 
abi vahendeid ei suunata alati väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtete toetamiseks. Aruandes anti 
soovitusi puuduste kõrvaldamiseks.

2003. aastal loodud AKV riikide investeerimis-
rahastu saab oma kapitali Euroopa Arengufondist 
ja seda haldab Euroopa Investeerimispank. Inves-
teerimisrahastu on viimase kümne aasta jooksul 
heaks kiitnud 5,7 miljardi euro suuruses summas 
arenguprojekte. Rahastu eraldab keskpikka ja pika-
ajalist rahastamist eesmärgiga tuua jätkusuutlikku 
majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnaalast kasu.

 • AKV-ELi energiarahastu toetus taastuvenergia-
le Ida-Aafrikas (15/2015). Aruandes hinnati, kas 
komisjon oli kasutanud energiarahastut edukalt, 
et parandada Ida-Aafrika vaeste juurdepääsu 
taastuvenergiale.

Auditiga leiti, et energiarahastu oli edukas, kuid 
järelevalvet tuleb siiski parandada. Komisjon oli tei-
nud esitatud projektide seast häid valikuid, ent ei 
teinud projektide üle piisavat järelevalvet. Raken-
duspartnerite esitatud aruannete kvaliteet oli eba-
ühtlane ning komisjon ei nõudnud neilt aruande-
kohustusest kinnipidamist. Kui oli teada, et mõne 
projektiga võib esineda tõsiseid probleeme, ei 
kasutanud komisjoni töötajad piisavalt kohapeal-
seid külastusi ega järelevalvearuandeid, et täienda-
da vastutavatelt isikutelt saadud teavet. Aruandes 
esitati soovitusi tulevaste projektide rangemaks 
valimiseks, nende järelevalve parandamiseks ja 
jätkusuutlikkuse väljavaadete suurendamiseks.

Ajavahemikus 2006–2013 eraldati Euroopa Arengu-
fondist AKV-ELi energiarahastule 475 miljonit eu-
rot, peamiselt projektidele Sahara-taguses Aafri-
kas. 2014. aasta keskpaigaks oli kokku eraldatud 
268 miljonit eurot, millest 106 miljonit eraldati 
projektidele Ida-Aafrikas – sealsetel elanikel on 
Aafrikas kõige halvem juurdepääs elektrile.
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 • Ülevaade ELi arengu- ja koostöötegevuse tule-
mustele suunatud lähenemisviisis sisalduvatest 
riskidest (21/2015). Audit viidi läbi, pidades silmas 
uuenenud huvi ELi arengukoostöö poliitika rõhu-
asetuse muutmise vastu tegevuselt tulemustele.

Ülevaate põhjal leiti üheksa peamist riskivald-
konda: tulemustega seotud terminoloogia eba-
järjepidev kasutamine ning tegevuste, väljundite, 
tulemuste ja mõju vaheliste selge ja loogilise ahela 
puudumine; suurem keerukus, mis tuleneb mitut 
valdkonda hõlmavate teemade integreerimisest 
ELi programmidesse; arengupartnerite abi osu-
tamise vahendite, tulemusraamistike ja aruand-
lusstruktuuride ebapiisav ühtlustamine; konsoli-
deeritud aruannete ning ELi antud arenguabiga 
saavutatud tulemusi käsitleva ülevaate puudumi-
ne; piisava, usaldusväärse ja ajakohastatud teabe 
puudumine; eelarve täitmisele kui eesmärgile 
keskendumine ning arengukoostöö tegevuste 
kontekstis toimuvad muutused.

Ülevaade näitas, et komisjon on neile riskivald-
kondadele paljudes dokumentides tähelepanu 
juhtinud. Sellegipoolest tuleb veel teha tööd 
selle nimel, et kasutada komisjoni algatuste kogu 
potentsiaali ELi arengukoostöö poliitika tulemuste 
parandamiseks. Kirjeldatud kontekstis sõnastas 
kontrollikoda komisjonile kaalumiseks mitu 
soovitust.
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Finants- ja majandusjuhtimine

Euroopa Liidu majandusjuhtimise raamistiku 
eesmärk on käsitleda problemaatilisi majandus-
likke suundumusi, nagu ülemäärane riigieelarve 
puudujääk või liiga suur valitsemissektori võlg, 

mis võivad takistada majanduskasvu ja ohustada riikide ra-
handuse jätkusuutlikkust. See hõlmab ka ELi pangandusliidu 
loomist.

Lähemalt ühest tulemusauditist: 
Raskustes olevatele riikidele antud 
finantsabi (18/2015)

Kontrollikojale on viimastel aastatel antud uusi fi-
nants- ja majandusjuhtimise alaseid ülesandeid, mille 
täitmiseks on kontrollikoda arendanud vajalikke asu-
tusesiseseid ekspertteadmisi. Tegemist oli kontrolli-
koja teise selle valdkonnaga seotud eriaru andega 
(2014. aastal avaldatud esimene aruanne käsitles 
Euroopa Pangandusjärelevalvet).

2008. aastal seisis Euroopa silmitsi finantskriisiga, 
millest kujunes riigivõlakriis. Riigivõlakriisi põhjustasid 
mitmesugused asjaolud, nagu puudulik pangandus-
järelevalve ja kehv eelarvepoliitika, ning suurtes 
finantseerimisasutustes tekkinud raskused (ja nende 
lahendamiseks antud päästeabi kulud, mis jäid üld-
suse kanda). Kriis tabas ELi liikmesriike kahe lainena, 
millest esimene mõjutas euroalasse mittekuuluvaid 
riike aastatel 2008-2009 ja teine euroala ennast.

Auditi käigus uuriti, kuidas komisjon haldas kriisi ajal 
maksebilansi mehhanismi ja Euroopa finantssta-
biilsusmehhanismi raames antud finantsabi, mille 
jaoks komisjon laenas kapitaliturgudelt, kasutades 
selleks tagatisena ELi eelarvet. Audit hõlmas Ungarile, 
Lätile, Rumeeniale, Iirimaale ja Portugalile makstud 

finantsabi, pöörates erilist tähelepanu komisjoni rolli-
le nimetatud programmides. Kontrollikoja audiitorid 
kontrollisid ka komisjoni koostööd oma partnerite, 
Frankfurdis asuva Euroopa Keskpanga (EKP) ja Wash-
ingtonis asuva Rahvusvahelise Valuutafondiga (IMF). 
Audiitorid kogusid põhjalikku teavet üksikasjalike do-
kumentaalsete hindamiste ja analüüside kaudu ning 
intervjuude kaudu komisjoni, riikide ametiasutuste, 
EKP ja IMFi töötajatega. Kontrollikoda ei auditeerinud 
partnereid ega ELi poliitilise tasandi otsuseid.

Audiitorid leidsid, et Euroopa Komisjon ei olnud ette 
valmistunud esimesteks 2008. aasta finantskriisi ajal 
esitatud finantsabi taotlusteks, sest ohumärkidele 
ei pööratud tähelepanu. See selgitab suures osas ka 
juhtimisprotsessides alguses esinenud olulisi puudusi. 
Tuvastati neli peamist probleemset valdkonda seoses 
komisjonipoolse kriisi käsitlemisega: eri lähenemisvii-
side kasutamine, piiratud kvaliteedikontroll, puudulik 
järelevalve ja dokumentatsioon. Seoses puudustega 
leidis kontrollikoda näiteid selle kohta, et sarnases 
olukorras olevaid riike ei koheldud võrdselt, ning 
mõne programmi puhul olid abi saamise tingimused 
vähem ranged, mis muutis nende täitmise lihtsamaks. 
Leiti ka, et komisjoni rühmad ei kontrollinud piisavalt 
põhidokumente, dokumentide aluseks olevaid kal-
kulatsioone ei kontrollitud programmirühma väliselt, 
ekspertide tööd ei kontrollitud põhjalikult ja kontrolli-
mise käik oli halvasti dokumenteeritud.
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Audiitorid leidsid siiski, et komisjon hakkas täitma oma 
uusi juhtimisülesandeid, hallates programme, mis aita-
sid reformi läbi viia. Arvestades algseid ajapiiranguid ja 
eelneva kogemuse puudumist, oli see suureks saavu-
tuseks. Lisaks leiti, et kriisi süvenedes kasutas komisjon 
üha rohkem asutusesiseseid ekspertteadmisi ja kaasas 
palju sidusrühmi abi palunud riikidest, ning hilisemad 
reformid tõid kaasa ka parema makromajandusliku 
järelevalve. Audiitorid leidsid ka muid positiivseid 
tulemusi, nagu see, et programmid saavutasid oma 
eesmärgid, eelarvepuudujäägi muudetud eesmärgid 
saavutati suuremas osas, struktuursed eelarvepuudu-
jäägid vähenesid ning liikmesriigid järgisid enamikku 
oma programmides sätestatud tingimustest, ehkki 
mõningaste viivitustega. Programmide abil õnnestus 
algatada reforme, riigid jätkasid üldjuhul programmi 
tingimustega nõutud reformide elluviimist ja viiest rii-
gist neljas kohandati jooksevkonto oodatust kiiremini.

Audiitorid leidsid, et paljusid tuvastatud puudusi ei 
ole suudetud veel kõrvaldada ning komisjon peab 
oma finantsabi juhtimise protseduure tõhustama. 
Kontrollikoda esitas Euroopa Komisjonile soovitu-
si,  mille eesmärk oli finantsabi rangem juhtimine 
raskus tes olevate liikmesriikide edaspidiste abipalvete 
puhul. Aruannet kajastati laialdaselt Euroopa mee-
dias, kuid ka Ameerika Ühendriikides ja Austraalias. 
Nagu kõiki kontrollikoja eriaruandeid, esitleti ka seda 
aruannet kontrollikoja sidusrühmadele Euroopa 
Parlamendis ja nõukogus. Aruannet esitles selle eest 
vastutanud liige Baudilio Tomé Muguruza.

Vasakult paremale: Didier Lebrun, Ignacio García de Parada, Kristian Sniter, Josef Jindra, Giuseppe Diana, Baudilio Tomé Muguruza,  
Adrian Savin, Daniela Hristova, Zacharias Kolias, Marco Fians, Daniel Costa de Magalhães.
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 • ELi järelevalve reitinguagentuuride üle –  
tugeval alusel, kuid mitte veel täiesti mõ-
jus (22/2015). Aruandes uuriti, kas Euroopa 
Väärtpaberiturujärele valve (ESMA) on suutnud end 
ELi reitinguagentuuride järelevalveasutusena keh-
testada. 2008. aasta ülemaailmne finantskriis juhtis 
tähelepanu reitinguagentuuride rollile ja mõjule, 
mida nende reitingud avaldavad finantsturgu-
dele. Sel ajal olid reitinguagentuurid suures osas 
Euroopas reguleerimata. 2011. aastal loodi Euroopa 
Väärtpaberiturujärelevalve, et reitinguagentuure 
registreerida ja nende tegevuse üle järelevalvet 
teha.

Kontrollikoja üldise järelduse kohaselt on ESMA 
loonud küll tugeva aluse, kuid selle eeskirjad ja 
suunised ei ole veel valmis ning tulevikus tuleb 
mitmele riskile tähelepanu pöörata. Kontrollikoda 
tunnistab, et ESMA suutis registreerimisele keskmi-
selt kuluvat aega lühendada, ent leiab, et protsess 
on endiselt keerukas. Ehkki reitingumeetodid 
peaksid olema ranged, süstemaatilised, pidevad 
ja rajanema valideerimisprotseduuril, keskendus 
ESMA peamiselt meetodite rangusele. Eurosüstee-
mi kehtivad eeskirjad ei taga, et kõik ESMA poolt 
registreeritud reitinguagentuurid oleksid võrdsel 
alusel, mis loob kahetasemelise turustruktuuri, 
kus väikesed reitinguagentuurid on ebasoodsas 
olukorras.

Auditi alusel esitati ESMA-le soovitusi seoses regist-
reerimise, riskide kindlakstegemise protsessi jälgi-
tavuse, järelevalveprotsessi ja IT-süsteemidega.

 • Kreekale tehnilise abi andmise parandamiseks 
tuleb tulemustele rohkem tähelepanu pöörata 
(19/2015). Aruandes uuriti, kas Kreeka rakkerühm 
täitis oma mandaadi ja kas Kreekale antud tehnili-
ne abi aitas reformiprotsessile mõjusalt kaasa. Eu-
roopa Komisjon lõi Kreeka rakkerühma 2011. aastal, 
et toetada makromajandusliku kohandamisprog-
rammi elluviimist laiaulatusliku tehnilise abiga.

Audiitorid uurisid, kas rakkerühm täitis oma üles-
ande ja kas abi aitas reformiprotsessile mõjusalt 
kaasa. Tõendusmaterjali koguti komisjonilt, teenu-
seosutajatelt, Kreeka valitsusasutustelt ja muudelt 
sidusrühmadelt.

Audiitorite sõnul toimus tehnilise abi andmine 
Kreeka ametiasutustele vastavalt mandaadile, kuid 
ei edendanud alati reforme piisavalt. Kiire reagee-
rimise vajadus tähendas seda, et rakkerühm loodi 
väga kiiresti, analüüsimata täielikult teisi võimalusi, 
samuti puudus eriotstarbeline eelarve. Abi andmi-
seks ja prioriteetide järjestamiseks puudus ühtne 
põhjalik strateegiadokument.

Abi andmine oli asjakohane ja üldjoontes program-
mitingimustega kooskõlas ning rakkerühm töötas 
välja paindliku ja mitmekesistatud abi andmise 
süsteemi.

Parlamendihoone Ateenas (Kreeka).
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Traditsioonilised 
omavahendid

13,3%

Tulud

ELi eelarvet rahastatakse peamiselt kolme tüüpi 
omavahenditest saadud tuludest. See hõlmab 
kogurahvatulul põhinevaid omavahendeid, 
käibemaksu ja traditsioonilisi omavahendeid, 

milleks on peamiselt impordi tollimaksud ja suhkru tootmis-
maks. EL saab ka tulumaksu ELi töötajatelt, osamakseid ELi 
mittekuuluvatelt riikidelt teatud ELi programmidele ning 
trahve ELi eeskirju ja määrusi rikkuvatelt ettevõtetelt. ELi ku-
lud tuleb täielikult katta tuludest. 2015. aastal moodustasid 
tulud 141,3 miljardit eurot.

 • Võitlus ühendusesisese käibemaksupettusega: 
vajatakse täiendavaid jõupingutusi (24/2015). 
Auditiga uuriti, kas EL võitleb mõjusalt ühenduse-
sisese käibemaksupettusega. Igal aastal kaotab 
EL organiseeritud kuritegevuse tõttu 40–60 mil-
jardit eurot käibemaksutulu. Kuna kaupade ja 
teenuste teise liikmesriiki eksportimisele kehtib 
käibemaksuvabastus, saavad kurjategijad mõlemas 
riigis pettuse teel maksude tasumisest kõrvale 
hoiduda. Selle tulemusel kaotavad maksutulu nii 
asjaomased riigid kui ka EL.

Leiti olulisi puudusi, mis näitab, et praegune süs-
teem ei ole piisavalt mõjus. EL kasutab ühenduse-
sisese käibemaksupettusega võitlemiseks tervet 
rida vahendeid, ent osa neist tuleb veelgi tugev-
dada või järjekindlamalt kasutada. Enamikus 
külastatud liikmesriikides puuduvad tolli- ja 
maksuandmete vahelised mõjusad ristkontrollid; 
liikmesriikide maksuametid jagavad küll käibe-
maksuteavet, ent probleeme on teabe täpsuse, 
täielikkuse ja õigeaegsusega; lisaks puudub 
haldus asutuste, kohtute ja õiguskaitseasutuste va-
heline koostöö ning nende vahel esineb pädevuste 
kattumist.

Süsteemi parandamiseks peavad meetmeid võtma 
nii liikmesriigid, Euroopa Parlament kui ka Euroopa 
Komisjon.
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2015. aasta arvamused

Kontrollikoda aitab ELi finantsjuhtimist edendada ka 
arvamuste avaldamisega finantsmõju omavate uute või 
muudetud õigusaktide ettepanekute kohta. Taotluse 
arvamuse esitamiseks teevad teised ELi institutsioonid. 
Seadusandjad – Euroopa Parlament ja nõukogu – kasuta-
vad neid oma töös. Kontrollikoda võib ka omal algatusel 
esitada seisukohti ja ülevaateid muudel teemadel.

2015. aastal võttis kontrollikoda vastu kaheksa arvamust 
järgnevates olulistes valdkondades:

 • arvamus nr 1/2015 ettepaneku kohta, millega 
muudetakse määrust, mis käsitleb Euroopa Liidu 
üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju;

 • arvamus nr 2/2015 Ühenduse Sordiameti finants-
määruse muutmise ettepaneku kohta;

 • arvamus nr 3/2015 kriisilahendusnõukogu finants-
määruse ettepaneku kohta;

 • arvamus nr 4/2015 Euroopa Strateegiliste Investee-
ringute Fondi (EFSI) käsitleva määruse ettepaneku 
kohta. Täpsemate üksikasjade kohta vt selgitus.

 • arvamus nr 5/2015 Siseturu Ühtlustamise Ameti 
eelarvekomitee määruse muutmise ettepaneku 
kohta;

 • arvamus nr 6/2015 Kriisilahendusnõukogu finants-
määruse muutmise ettepaneku kohta;

 • arvamus nr 7/2015 ettepaneku kohta võtta vastu 
nõukogu määrus, millega muudetakse määrust 
meetodite ja menetluse kohta, millega tehakse 
kättesaadavaks traditsioonilised, käibemaksu-
põhised ja kogurahvatulul põhinevad omavahen-
did, ning muude sularahavajaduste rahuldamiseks 
vajalike meetmete kohta;

 • arvamus nr 8/2015 nõukogu määruse ettepaneku 
kohta, mis käsitleb 11. Euroopa Arengufondi suhtes 
kohaldatava finantsmääruse muudatust.

Esile toodud arvamus – EFSI

Investeeringud on alates 2007. aastast vähenenud 
ning seetõttu käivitas komisjon 2014. aasta novemb-
ris investeerimiskava Euroopa jaoks. Kava tugineb 
sekkumisloogikale, mille kohaselt ootab Euroopas 
rahastamist suur hulk investeerimisvajadusi ja majan-
duslikult elujõulisi projekte. Raskus seisneb säästude 
ja rahandusliku likviidsuse tulemuslikus kasutusele-
võtus, et toetada jätkusuutlikku töökohtade loomist 
ja majanduskasvu Euroopas. Kava ei tohiks koormata 
riikide rahandust ega tekitada uusi võlgasid. Komisjon 
loodab kava täieliku rakendamise kaudu luua järgmi-
se kolme aasta jooksul 1–1,3 miljonit uut töökohta,  
ning EFSI eraldab (peamiselt pikaajalisteks) investee-
ringuteks veel vähemalt 315 miljardit eurot järgmise 
kolme aasta jooksul (2015–2017).

Ootused komisjoni algatusele on kõrged. Selleks, et 
aidata algatusel edu saavutada, juhtis kontrollikoda 
oma arvamuses tähelepanu probleemidele seoses 
juhtimise ja õigusraamistikuga, aruandekohustuse ja 
välisauditi korraga ning riigi rahanduse finantskohus-
tustega. Kontrollikoda juhtis tähelepanu asjaolule, et 
instrumentide puhul, mille raames EL teeb koostööd 
erasektoriga, peavad olema täidetud avaliku sek-
tori vahendite kasutamisele seatud läbipaistvuse ja 
vastutuse tingimused. Selliste instrumentide tulemus-
likkust tuleb samuti mõõta, võrreldes seda rahastatud 
tegevuste kavandatud eesmärkidega. Kontrollikoda 
rõhutas, et ettepanekus ei ole komisjoni ja Euroopa 
Investeerimispanga vaheline kord selgelt välja too-
dud. Seadusandja võttis EFSI-d käsitlevas määruses 
(EL) 2015/1017 kontrollikoja ettepanekut arvesse.
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ELi aruandekohustuse täitmisele 
kaasaaitamine kõrgetasemeliste 
ürituste ja konverentside kaudu

Kontrollikoda aitab suurendada avalikkuse teadlikkust 
ELi vahendite usaldusväärse finantsjuhtimise ja kontrolli 
olulisuse kohta ka konverentside kaudu, kus käsitletak-
se valdkondi, milles kontrollikoda on tuvastanud riske 
ning suudab oma auditikogemuse kaudu aidata kaasa 
ELi aruandekohustuse täitmisele. 2015. aastal, kooskõlas 
kontrollikoja strateegilise eesmärgiga teha koostööd oma 
partneritega ELi aruandekohustuse protsessis, korraldas 
kontrollikoda kaks konverentsi (vt lähemalt allpool).

Euroopa Kontrollikoja konverents 
energiajulgeoleku teemal

5. mail 2015 korraldas kontrollikoda Brüsselis kon-
verentsi ELi energiajulgeoleku teemal, mis andis 
ELi institutsioonide, liikmesriikide, energiatööstuse 
ja teadusringkondade sidusrühmadele neutraalse, 
sõltumatu platvormi, kus arutada ELi ees seisvaid 
energiajulgeolekuga seotud peamisi ülesandeid.

Konverentsi avas kontrollikoja president Vítor Caldeira 
ning peasõnavõtuga esines komisjoni asepresident 

Maroš Šefčovič. Üritust juhtisid kontrollikoja liikmed 
Szabolcs Fazakas ja Phil Wynn Owen. Konverentsil 
toimusid paneelarutelud, milles keskenduti kahele 
peamisele teemale: takistused energia siseturu välja-
arendamisel ja Ukraina kui peamise transiidikoridori 
võtmeroll Euroopa energiaga varustamisel.

Kontrollikoda korraldas konverentsi, kuna EL on 
selles valdkonnas silmitsi mitme omavahel põimu-
nud probleemiga. Need hõlmavad energia siseturu 
väljaarendamist, et parandada Euroopa majanduse 
konkurentsi võimet, kliimamuutuse küsimustega tege-
lemist ja energiavarustuse kindluse parandamist.

Kontrollikoda keskendub ka oma audititöös üha 
enam energia- ja kliimaküsimustele. Kontrollikoda on 
juba avaldanud eriaruandeid sellistel teemadel nagu 
energia siseturg ja energiavarustuse kindlus, energia-
tõhusus ning taastuvenergia. Lisaks on kontrollikojal 
plaanis selles valdkonnas avaldada aruanded ELi abi 
kohta Ukrainale ja ELi kulutustest kliimameetmetele 
ning ülevaatearuanne ELi energia- ja kliimaküsimuste 
kohta.

Kontrollikoja eesmärk on luua lisaväärtust ELi energia-
juhtimisele ning konverentsiga anti märku sellest, 
et kontrollikoda püüab edendada demokraatlikku 
debatti nendes küsimustes.

Vasakult paremale: Szabolcs Fazakas, Maroš Šefčovič,  
Vítor Caldeira, Phil Wynn Owen.

Aasta jooksul korraldas kontrollikoda oma ruumes ka 
seminare sise- ja välisekspertidega, et jagada teadmisi 
uuematest arengutest ELi poliitika vallas ning aidata 
kontrollikojal kavandada auditeid ja teha audititööd.  
Oktoobris korraldas kontrollikoda seminari ühtse põllu-
majanduspoliitika reformi raames saavutatud edusam-
mude kohta; üritusel osalesid ka komisjoni põllumajan-
duse ja maaelu arengu peadirektoraadi töötajad.
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Euroopa Kontrollikoja konverents 
arenguabi tuleviku kohta

20. ja 21. oktoobril 2015 korraldas kontrollikoda 
Luxembourgis rahvusvahelise konverentsi Euroopa 
arenguabist pärast aastat 2015. Konverents korraldati, 
tähistamaks Euroopa arenguaastat, uute ülemaa-
ilmsete säästva arengu eesmärkide heakskiitmist ja 
Luksemburgi eesistumist.

Kahepäevast konverentsi juhtis kontrollikoja liige 
Danièle Lamarque ja selle juhatas sisse president Vítor 
Caldeira koos Luksemburgi koostöö ja humanitaartöö 
ministri Romain Schneideri (nõukogu eesistuja nimel), 
Euroopa Parlamendi arengukomisjoni esinaise Linda 
McAvani, komisjoni arenguvoliniku Neven Mimica ja 
ÜRO peasekretäri asetäitja Grete Faremoga. Konve-
rentsi järeldused esitas Marc Angel, Luksemburgi 
parlamendi välisasjade ja kaitsekomisjoni esimees.

EL eraldab kõige rohkem arenguabi ning teeb koos-
tööd paljude avaliku ja erasektori partneritega, sh 
rahvusvaheliste organisatsioonide, fondide, vaba-
ühenduste ja riikidega. Abi mõjususe tagamine on 
üha olulisem ning selleks tuleb pöörata tähelepanu 
selle jagamise ja hindamise kriteeriumidele. Kontrolli-
kojal on selles kontekstis oluline roll.

ÜRO uued säästva arengu eesmärgid ajavahemi-
kuks 2015–2030 on kaugeleulatuvamad kui eelne-
vad aastatuhande arengueesmärgid ning nõuavad 
sidusrühmadelt teistmoodi mõtlemist ja tegutsemist. 

Konverentsil osalejad nõustusid, et arenguabi peab 
olema kooskõlas keskkonna-, energia-, rände- ja muu-
de poliitikatega ning kaasama uusi sidusrühmi.

Lisaks peavad arenguagentuurid kohanema uute 
tingimuste ning üha mitmekesisema rahastamise ja 
rahastamisvahenditega: innovatiivsed rahastamis-
vahendid aitavad suurendada võimendust ning 
toovad rahastamise turutingimustele lähemale, kuid 
samas muudavad rahastamisotsuste tegemise ja abi 
lisaväärtuse hindamise keerulisemaks.

Euroopa Komisjon esitles tulemuseelarve suundumu-
si, mille eesmärk on määratleda selgemalt, kuidas ELi 
vahendeid kulutatakse ja milliseid tulemusi saavuta-
takse. Sellel eesmärgil loodud institutsioonidevaheli-
ses töörühmas osaleb ka Euroopa Kontrollikoda.
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Suhted sidusrühmadega

Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu 
Nõukogu

Kontrollikoja poolt ELi aruandekohustusse antava panuse 
väärtus sõltub suures ulatuses sellest, kuidas kontrollikoja 
peamised partnerid tema tööd ja väljundeid aruandlus-
protsessis kasutavad. Nendeks partneriteks on ELi vahen-
dite kasutamise järelevalve eest vastutavad poliitilised 
institutsioonid (st Euroopa Parlament, Euroopa Liidu 
Nõukogu ja liikmesriikide parlamendid). Kontrollikoja 
ajavahemiku 2013–2017 strateegia kohaselt on pööratud 
erilist tähelepanu tööalaste suhete parandamisele parla-
mendi ja nõukoguga.

Kontrollikoja president ja liikmed on pidevas kontaktis 
Euroopa Parlamendi erinevate komisjonide, eelkõige aga 
kontrollikoja peamise partneri, eelarvekontrollikomisjoni-
ga. 2015. aastal osales president Vitor Caldeira kahel eel-
arvekontrollikomisjoni istungil, et esitleda kontrolli koja 
aasta töökava ja aastaaruandeid, ning kahel parlamendi 
täiskogu istungil, et esitleda aastaaruandeid ning võtta 
osa eelarvele heakskiidu andmise menetluse arutelust. 
Institutsioonidevaheliste suhete eest vastutava liikme 
Ville Itälä algatusel esitles president Caldeira kontrollikoja 
2015. aasta töökava ka komisjonide esimeeste konverent-
sil, konsulteerides nendega 2016. aasta töökava koosta-
mist silmas pidades nende prioriteetsete valdkondade 

teemal. Oktoobris 2015 külastas eelarvekontrollikomisjon 
kontrollikoda, jätkates iga-aastaste Luxembourgis kont-
rollikoja ruumes toimuvate kahepoolsete kohtumiste 
tava. Kontrollikoja esindajad võtsid osa eelarvekontrolli-
komisjoni korraldatud külaskäikudest liikmesriikidesse 
ning toetust saavatesse riikidesse, vastavalt Kreekasse ja 
Serbiasse.

2015. aastal esinesid teised kontrollikoja liikmed eelarve-
kontrollikomisjoni 29 istungil, mille käigus käsitleti 
kontrollikoja aasta- ja eriaruandeid. Lisaks esitlesid 
kontrollikoja liikmed üheksat eriaruannet asjaomastele 
komiteedele. Kontrollikoda korraldas ka ühise kohtumise 
parlamendi põllumajandus- ja keskkonnakomiteedega, 
et arutada ühist huvi pakkuvaid teemasid, ning alustas 
koostööd parlamendi uuringuteenistusega, et edendada 
tõhusamat teadmiste jagamist kontrollikoja auditikodade 
ja uuringuteenistuse vahel.

Kontrollikoda on hakanud tegema tihedamat koostööd 
ka nõukoguga, et arendada ja parandada kahe institut-
siooni vahelisi suhteid, sealhulgas ka koostööd eesistuja-
riikidega. Novembris kohtus president Caldeira Luksem-
burgi finantsministri ja Luksemburgi eesistumise ajal 
majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu eesistuja rollis 
olnud Pierre Gramegnaga, et arutada kontrollikoja  
2014. aas ta aastaaruande soovituste põhjal võetud järel-
meetmeid 2014. aasta eelarve täitmisele heaks kiidu and-
mise menetluse ajal. Kontrollikoda esitles oma 2015. aasta 
töökava ja 15 eriaruannet mitmele nõukogu töörühmale. 
Lisaks esitles kontrollikoda nõukogu eelarve komiteele 
aastaaruande mitut peatükki, mis on aluseks eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise menetlusele.

Euroopa Kontrollikoja ja Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjoni iga-aastane kohtumine.
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Partnerluse tugevdamine liikmesriikide 
parlamentide ja ametiasutustega

Aasta jooksul tegi kontrollikoda tihedat koostööd oma 
sidusrühmadega liikmesriikides. Kontrollikoda hoidis liik-
mesriikide parlamente pidevalt oma tööga kursis. Lisaks 
esitlesid kontrollikoja president ja liikmed aastaaruannet 
suurema osa liikmesriikide parlamentidele ja ametiasu-
tustele. Samuti pidas kontrollikoda koosolekuid liikmes-
riikide parlamentide ja ametiasutuste esindajatega nii 
enda ruumes kui ka liikmesriikides.

Kontrollikoda jätkas 2014. aastal käivitatud algatust kor-
raldada kõrgetasemelisi külaskäike ELi liikmesriikidesse. 
Külaskäikude eesmärk on tugevdada koostööd liikmes-
riikides ELi vahendite haldamise ja kontrolli eest vastuta-
vate ametiasutustega.

Aprillis 2015 külastas kontrollikoja kõrgetasemeline 
delegatsioon Poolat, et rõhutada avaliku sektori auditi 
ja ELi vahendite aruandekohustuse olulisust, parandada 
sellekohast nähtavust ning alustada dialoogi asjaomaste 
Poola ametiasutustega. Külastuse raames toimus kohtu-
mine Poola presidendi Bronisław Komorowskiga, peami-
nistri kantselei juhatajaga, parlamendi mõlema kojaga, 
valitsusasutuste ja kohalike omavalitsusorganitega ning 
Poola kõrgeima kontrolliasutusega. Aruteludes kesken-
duti eelkõige aruandekohustusele ja riiklikule kontrollile, 
ning neis puudutati ka kontrollikoja hiljutisi ülevaatearu-
andeid ELi aruandluskohustusest ja avaliku sektori audi-
teerimiskorrast. Korraldati kohtumised rahandusministri, 
infrastruktuuri- ja arenguministri ning põllumajanduse ja 
maaelu arengu ministriga, mis andis võimaluse arutada 
kontrollikoja ülevaatearuandeid, asjaomaste auditite 
tulemusi ja parimaid tavasid. Kontrollikoja delegatsioon 
külastas kahte ELi rahastatud projekti, üht neist haldasid 
avaliku sektori asutused ja teist erasektori toetusesaaja.

Lisaks kõrgetasemelisele külastusele Poolasse tehti kü-
laskäigud ka Tšehhi Vabariiki (juunis 2015) ja Bulgaariasse 
(novembris 2015). Tšehhi Vabariigis kohtusid kontrollikoja 
esindajad vabariigi presidendi Miloš Zemaniga ning 
peaministri ja parlamendi esindajatega. Kontrollikoja 
esindajad osalesid ka Tšehhi parlamendi eelarvekont-
rollikomisjoni ja välisasjade komisjoni ühisel istungil, 
kus arutleti Tšehhi Vabariigi seisukohast oluliste eelmise 
programmitöö perioodi ÜPP ja ühtekuuluvusvaldkon-
na auditite tulemuste üle. Külastuse raames osalesid 
kontrollikoja esindajad Tšehhi kõrgeima kontrolliasu-
tuse korraldatud konverentsil elektrooniliste andmete 
ja nende olulisuse kohta auditi tuleviku seisukohast. 
Bulgaariasse tehtud külastuse raames kohtus kontrolli-
koja delegatsioon vabariigi presidendi Rosen Plevnelievi, 
peaministri Boyko Borissovi, spiikri Tsetska Tsacheva ja 
teiste parlamendiliikmetega. Lisaks osalesid kontrollikoja 
esindajad konverentsil, mille teemaks oli välisauditi roll 
avaliku sektori mõjusal haldamisel, mis tähistas Bulgaaria 
kõrgeima kontrolliasutuse rajamise 135. aastapäeva ning 
selle taastamise 20. aastapäeva.

Vasakult paremale: Euroopa Kontrollikoja president Vítor Caldeira, 
Poola kõrgeima kontrolliasutuse (NIK) president Krzysztof 
Kwiatkowski, Euroopa Kontrollikoja Poola liige Augustyn Kubik.
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Koostöö kõrgeimate 
kontrolliasutustega

Euroopa Kontrollikoda teeb teiste kõrgeimate kontrolli-
asutustega koostööd peamiselt järgmiste koostöövõr-
gustike ja organisatsioonide kaudu:

 • ELi liikmesriikide kõrgeimate kontrolliasutuste 
kontaktkomitee;

 • ELi kandidaatriikide ja potentsiaalsete kandi-
daatriikide kõrgeimate kontrolliasutuste 
võrgustik;

 • avaliku sektori kontrolliasutuste rahvusvahelised 
organisatsioonid, eelkõige Kõrgeimate Kontrolli-
asutuste Rahvusvaheline Organisatsioon (Intosai) 
ja selle Euroopa piirkondlik rühm (Eurosai).

ELi liikmesriikide kõrgeimate 
kontrolliasutuste kontaktkomitee

ELi leping näeb ette, et kontrollikoda ja liikmesriikide 
auditeerimisasutused teevad usalduslikult koostööd, 
säilitades samal ajal oma sõltumatuse. Kontrollikoda 
teeb ELi liikmesriikide kõrgeimate kontrolliasutustega 
aktiivselt koostööd kontaktkomitee raames, mis hõlmab 
iga-aastast kohtumist ning ühist huvi pakkuvaid teema-
sid käsitlevaid töörühmi, võrgustikke ja töökondi.

2015. aastal kohtus kontaktkomitee Riias. Arutelud hõl-
masid Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi, 
võitlust pettuse ja õigusnormide rikkumise vastu ja 
nende vältimist, ning ajavahemiku 2014–2020 mitme-
aastast finantsraamistikku. Tähelepanu pöörati ka ühtse 
järelevalvemehhanismiga seotud küsimustele. Kontakt-
komitee võttis vastu ühtse järelevalvemehhanismi 
aruandekohustust ja auditeerimiskorda käsitleva aval-
duse, mis oli adresseeritud liikmesriikide parlamentidele 
ja valitsustele ning asjaomastele ELi institutsioonidele ja 
asutustele. Lisaks kiitis kontaktkomitee heaks ettepaneku 
viia läbi paralleelsed auditid seoses ühtse järelvalvemeh-
hanismi kasutuselevõtuga, struktuurifondide panuse-
ga strateegiasse „Euroopa 2020” ning riigi rahanduse 

jätkusuutlikkust ohustavate riskidega. Novembris 2015 
toimus kontrollikojas VII struktuurifondide töörühma 
avakoosolek, mille eesmärk oli leppida kokku uue mitme-
poolse paralleelse auditi töökava. Auditiga hinnatakse, 
millises ulatuses aitavad ELi toetused saavutada stra-
teegia „Euroopa 2020” eesmärke tööhõive ja hariduse 
valdkonnas.

ELi kandidaatriikide ja potentsiaalsete 
kandidaatriikide kõrgeimate 
kontrolliasutuste võrgustik

Kontrollikoda teeb koostööd ELi kandidaatriikide ja 
potentsiaalsete kandidaatriikide kõrgeimate kontrolli-
asutustega. Peamiselt toimub see võrgustiku1 vormis, 
mille organisatsiooniline ülesehitus on sarnane kontakt-
komitee omale.

2015. aastal toetas kontrollikoda võrgustikku energia-
tõhususeteemalise paralleelse tulemusauditi läbiviimisel. 
Selle projekti viimane seminar toimus kontrollikoja ruu-
mes Luxembourgis 2015. aasta mais. Kontrollikoda osaleb 
ka uute projektide ettevalmistamises, mis algavad  
2016. aastal ja keskenduvad nii tulemus- kui ka 
finantsaudititele.

Mais 2015 osalesid kontrollikoja esindajad Albaania kõr-
geima kontrolliasutuse 90. aastapäeval. Selle sündmuse 
raames kohtus president Caldeira vabariigi presidendi 
Bujar Nishaniga.

Kõrgeimate kontrolliasutuste võrgustiku riikidest pä-
rit kaheksa audiitorit osales kontrollikoja 2015. aasta 
praktikaprogrammis.

1 2015. aasta jaanuari seisuga kuulub võrgustikku kuus 
kandidaatriiki (Albaania, endine Jugoslaavia Makedoonia 
vabariik, Island, Montenegro, Serbia ja Türgi) ning üks 
potentsiaalne kandidaatriik (Bosnia ja Hertsegoviina). 
2013. aasta novembrist osaleb Kosovo* vaatlejana 
võrgustiku töös.

* Kõnealune määratlus ei piira Kosovo staatust käsitlevaid 
seisukohti ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsiooniga 1244 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega 
Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.
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Mitmepoolne (Intosai – Eurosai) ja 
kahepoolne koostöö

2015. aastal võttis kontrollikoda jätkuvalt aktiivselt osa 
Intosai ja Eurosai tegevusest ning panustas nende töösse, 
eelkõige osaledes asjaomastes töörühmades.

Novembris määrati Euroopa Kontrollikoda Intosai ameti-
alaste standardite komitee aseesimeheks alates Intosai-
kohtumisest 2016. aasta lõpus. See vastab kontrollikoja 
soovile suurendada veelgi oma panust avaliku sektori 
auditeerimisstandardite koostamise protsessis.

Kontrollikoda jätkas ka aktiivset osalemist Eurosai 
juhatuses ja töörühmades. Eesistuja (Ukraina kõrgeima 
kontrolli asutuse) soovil nõustus kontrollikoda võtma 
enda kanda suurõnnetustele ja katastroofidele eraldatud 
vahendite auditeerimist käsitleva töörühma esimese 
koosoleku korraldamise.

Kontrollikoda on olnud ka Eurosai auditi ja eetika töökon-
na aktiivne liige, püüdes edendada eetilist käitumist ja 
ausust nii kõrgeimates kontrolliasutustes kui ka avaliku 
sektori organisatsioonides. Töökonna peamine eesmärk 
on tugevdada ja raamistada eetilise käitumise juhtimist 
praktiliste ja teostatavate vahendite abil, mis abistavad 
kõrgemaid kontrolliasutusi nende igapäevases töös.

Kontrollikoda osales viiendal Eurosai-Arabosai ühiskon-
verentsil, mis keskendus valitsuse päästeabi kavade üle-
vaatele, ning teisel Young Eurosaikonverentsil, mis annab 
noortele audiitoritele võimaluse arutada olulisi teemasid.

Lisaks osales kontrollikoda kõrgeimate kontrolliasutuste 
globaalsel juhtimisfoorumil, mille teemaks oli avaliku 
sektori audiitorite roll 2030. aastal.

Kontrollikojal on head suhted teiste kõrgeimate kontrolli-
asutustega. Kontrollikoja 2015. aasta tegevus hõlmas 
näiteks osalemist Poola kõrgeima kontrolliasutuse poolt 
Gruusia, Moldova ja Ukraina audiitoritele korraldatud 
rahvusvahelisel seminaril Varssavis. Kontrollikoja delegat-
sioon arutas Tšehhi, Eesti, Ungari, Läti, Leedu ja Slovakkia 
kõrgeimate kontrolliasutustega nende kogemusi suut-
likkuse arendamisel ELi liikmeks saamise protsessis ning 
korraldas koolituse kontrollikoja vastavus- ja tulemus-
auditi metoodikast.

Koostöö kõrgeimate kontrolliasutustega 
rahvusvaheliste vastastikuste hindamiste kaudu

Vastastikuseid hindamisi kasutatakse sageli parimate 
tavade ja kvaliteedi tagamise edendamise meetodina. 
Intosai vastastikuste hindamiste alakomitee vastutab 
kõrgeimate kontrolliasutuste rahvusvaheliste standardite 
(ISSAI 5600) suunistega tegelemise, nende ajakohasta-
mise ja asjakohasuse säilitamise eest. 2015. aastal andis 
kontrollikoda olulise panuse suuniste läbivaatamisse. 
Läbivaadatud suunised esitatakse heakskiitmiseks  
2016. aasta Intosai kohtumisel.

Kontrollikoda on võtnud juhtrolli ka Läti, Hispaania ja 
Šveitsi kõrgeimaid kontrolliasutusi käsitlevate rahvus-
vaheliste vastastikuste hindamiste tegemisel. Läti 
kõrgeima kontrolliasutuse vastastikuse hindamise ulatus 
oli väga lai, hõlmates nii finants-, vastavus- ja tulemusau-
ditite metoodikat ja tavasid kui ka tugiteenuste tõhusust. 
Portugali kõrgeima kontrolliasutuse juhtimisel Hispaania 
kõrgeima kontrolliasutuse kohta koostatud vastastikune 
hindaminehõlmas ka mitut asutuste toimimise aspekti. 
Šveitsi kõrgeima kontrolliasutuse puhul oli kontrolli-
koda ainus hindaja. Hindamine sisaldas kontrolliasutuse 
strateegia asjakohasuse hindamist ning kavandamis- ja 
kvaliteedikontrolliprotsesse.
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Kontrollikoja kolleegium

Kontrollikoja kolleegiumi kuulub üks liige igast liikmes-
riigist. Liikmete ametiaja pikkus on kuus aastat. Kontrolli-
koja liikmed nimetab ametisse nõukogu liikmesriikide 
poolt esitatud kandidatuuride põhjal pärast konsul-
teerimist Euroopa Parlamendiga. Liikmed peavad oma 
kohustusi täitma täiesti sõltumatult ja vastavalt Euroopa 
Liidu üldistele huvidele.

Liikmed valivad enda seast kolmeks aastaks kontrolli-
koja presidendi. Liikmete ja presidendi ametiaega saab 
pikendada.

Suurem osa liikmeid määratakse ühte viiest auditikojast, 
mis võtavad vastu auditiaruandeid ja arvamusi, samu-
ti otsuseid laiemate strateegiliste ja haldusküsimuste 
kohta. Lisaks vastutab iga liige oma ülesannete eest, mis 

puudutavad peamiselt auditivaldkonda. Liikmed koor-
dineerivad oma kabineti töötajate toel vastavaid auditi-
rühmi. Aruanded, arvamused ja seisukohad esitatakse 
vastuvõtmiseks auditikojale ja/või kolleegiumile ning 
pärast seda tutvustatakse neid Euroopa Parlamendile, 
nõukogule ja teistele asjakohastele sidusrühmadele, kaa-
sa arvatud meediale. Valitud juhtudel ja liikmete algatu-
sel võidakse aruannet esitleda ka asjaomaste liikmesriiki-
de ametiasutustele. Institutsioonidevaheliste suhete eest 
vastutavaks liikmeks on määratud Ville Itälä.

Liikmesriikide ettepanekute alusel ja pärast konsultee-
rimist Euroopa Parlamendiga nimetas Euroopa Liidu 
Nõukogu 2015. aastal ametisse Euroopa Kontrollikoja uue 
liikme Bettina Jakobseni (Taani). Tema ametiaeg kestab 
1. septembrist 2015 kuni 28. veebruarini 2018, st sama 
kaua, kui oleks kestnud veebruaris 2015 ootamatult sur-
nud eelmise Taani liikme Henrik Otbo ametiaeg.

Kontrollikoja kolleegium seisuga 31. detsember 2015.
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Hans Gustaf WESSBERG
Rootsi

Szabolcs FAZAKAS
Ungari

Klaus-Heiner LEHNE
Saksamaa

Danièle LAMARQUE
Prantsusmaa

Karel PINXTEN
Belgia

III auditikoda
Välistegevus

Phil WYNN OWEN
Ühendkuningriik

Henri GRETHEN
Luksemburg

Iliana IVANOVA
Bulgaaria

George PUFAN
Rumeenia

Ladislav BALKO
Slovakkia

Oskar HERICS
Austria

II auditikoda
Struktuuripoliitika, 
transport ja 
energeetika

Kersti KALJULAID
Eesti

Augustyn KUBIK
Poola

Rasa BUDBERGYTĖ
Leedu

Nikolaos MILIONIS
Kreeka

Jan KINŠT
Tšehhi Vabariik

I auditikoda
Loodusvarade 
kaitse ja 
majandamine

Igors LUDBORŽS
Läti

Lazaros S. LAZAROU
Küpros

CEAD 
auditikoda
Kooskõlastus, 
hindamine, 
kinnitamine ja 
arendustöö Ville ITÄLÄ

Soome

MIR
Institutsioonide-
vaheliste suhete 
eest vastutav liige

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
Portugal

President

Alex BRENNINKMEIJER
Madalmaad

Pietro RUSSO
Itaalia

Neven MATES
Horvaatia

Baudilio TOMÉ MUGURUZA
Hispaania

Milan Martin CVIKL
Sloveenia

Louis GALEA
Malta

IV auditikoda
Tulud, teadus-
uuringud ja sise-
poliitika, Euroopa 
Liidu institutsioonid 
ja asutused

Euroopa Kontrollikoda: organisatsiooni ülesehitus

Eesistuja

Eesistuja

Eesistuja

Eesistuja

Eesistuja

Bettina JAKOBSEN
Taani

Kevin CARDIFF
Iirimaa
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NÄIDATA 
KONTROLLIKOJA 

TULEMUSLIKKUST JA 
ARUANDEKOHUSTUSE 
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TAGADA 
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JÄTKUV 
PROFESSIONAALSUS

SUUNATA KONTROLLIKOJA 
VÄLJUNDID ELi 

ARUANDEKOHUSTUSE 
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Euroopa kontrollikoja strateegilised prioriteedid ajavahemikul 2013–2017

Euroopa Kontrollikoja perioodi 2013–
2017 strateegia: pidev areng

Kontrollikoja eesmärk nimetatud ajavahemikuks on mak-
simeerida oma panus ELi avaliku sektori aruandekohus-
tuse parandamiseks. Kontrollikoja peamised prioriteedid 
selle eesmärgi täitmiseks on esitatud joonisel.

Paljud strateegias toodud algatused on juba rakendatud. 
Kontrollikoda on suurendanud oma väljundite hulka, 
tõhustanud ja laiendanud suhteid sidusrühmadega, 
kiirendanud auditiprotsessi ning parandanud tulemus-
likkuse mõõtmist. 2015. aastal otsustas kontrollikoda viia 
läbi organisatsiooni ülesehituse reformi. Sel viisil täidab 
kontrollikoda Euroopa Parlamendi kontrollikoja tulevast 
rolli käsitleva soovituse ja kontrollikoja tulemusauditeid 
käsitleva 2014. aasta rahvusvahelises vastastikuses 
hindamises antud soovituse.



44Kontrollikoja juhtimine

Kontrollikoja reform

AJAKAVA

Aktiivne ja
operatiivne Euroopa 
Kontrollikoda

Ettevalmistused  
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organisatsiooniks
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meedet

- Üksikasjalik 
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- Juhtprojektid
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- Jõustub: 
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- Koolitused ja 
muud meetmed
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tuleviku kohta

Vastastikune hindamine
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ja Rootsi kõrgeim 
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45Kontrollikoja juhtimine

Aktiivne reageerimine kiiresti  
muutuvas keskkonnas

Kontrollikoda on töötanud välja uue tööde kavanda-
mise protsessi, mis võimaldab planeerida kontrolli-
koja tööd institutsiooni prioriteetide ja tervikliku 
riskianalüüsi alusel. Kontrollikoda võtab nüüd oma 
tööd kavandades süstemaatiliselt arvesse sidus-
rühmade arvamusi, tagamaks, et aruanded oleksid 
võimalikult asjakohased. Institutsioonidevaheliste su-
hete eest vastutava liikme toel suhtlevad kontrollikoja 
president ja liikmed ELi sidusrühmadega, sealhulgas 
Euroopa Parlamendi komiteedega.

Ressursside paindlik suunamine  
prioriteetsetele auditiülesannetele

Kontrollikoda on oma töötajad organiseerinud 
paindlikesse rühmadesse ülesannete kaupa, mitte 
üksustena, nii on töötajaid kergem prioriteetsetele 
ülesannetele suunata. See tähendab, et nüüd teeb 
õige inimene õiget tööd ning sel viisil kasutatakse 
paremini ära töötajate oskusi ja potentsiaali. Reform 
on kaasa toonud ka juhtivtöötajate arvu vähenemise: 
osakonnajuhatajatest on saanud valdkonnajuhid ning 
nad jagavad juhtimisega seotud ülesandeid direktori 
juhtimise all, tagades kvaliteedi ja juhtimisteadmised. 
Kontrollikoda täiendab ka oma kogemusi auditi-
valdkondades ja võtab kasutusele teadmiste 
jagamise vahendid, et veelgi parandada oma 
teadmushaldusprotsesse.

Väljundite õigeaegne valmimine

Kontrollikoda on muutnud auditi protseduure 
sujuvamaks ja lihtsustanud ülesannete haldamist, et 
väljundid valmiksid õigeaegselt. Viimastel aastatel 
on kontrollikoda stabiilselt vähendanud eriaruannete 
valmimiseks kuluvat keskmist aega ja reformi toel 
saab seda veelgi lühendada. See on eriti oluline uue 
finantsmääruse jõustumisel.

Kontrollikoja rolli ja töö parem 
kajastamine

Kontrollikoda muutis oma aastaaruande ülesehitust, 
et see vastaks mitmeaastase finantsraamistiku rubrii-
kidele, olles seega kasulikum ja kasutajasõbralikum. 
Nüüdsest annab kontrollikoda aastaaruandes mitut 
aastat hõlmava ülevaate suurematest kuluvaldkonda-
dest ja tulemuslikkusest. Kontrollikoda on paranda-
nud ka teabeedastuse ja sidusrühmadega suhtlemise 
funktsiooni, võttes muu hulgas tööle pressiesindaja.
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Tulemuslikkuse mõõtmine

Alates 2008. aastast on kontrollikoda kasutanud peamisi 
tulemusnäitajaid, mille abil teavitatakse juhtkonda 
eesmärkide saavutamisel tehtud edusammudest, toeta-
takse otsustusprotsesse ja antakse sidusrühmadele infot 
kontrollikoja tulemuslikkuse kohta. Peamised tulemus-
näitajad peegeldavad kontrollikoja prioriteete ning näita-
vad kontrollikoja kui professionaalse auditiinstitutsiooni 
tulemuslikkust ja aruandekohustuse täitmist.

Näitajate eesmärk on mõõta nii kontrollikoja töö kvali-
teedi ja mõju põhielemente (pöörates erilist tähelepanu 
peamiste sidusrühmade seisukohtadele) kui ka tema 
ressursside kasutamise tõhusust ja mõjusust. Strateegia-
perioodiks 2013–2017 ajakohastas kontrollikoda oma 
peamised tulemusnäitajad.

Kontrollikoja töö kvaliteet ja mõju

Kontrollikoda tugineb oma aruannete kvaliteedi ja mõju 
hindamisel sidusrühmade seas tehtud küsitlusele, eks-
perdihindamistele ja ELi finantsjuhtimise parandamiseks 
tehtud soovituste põhjal võetud meetmete kontrolli-
misele. Lisaks mõõdab kontrollikoda ka institutsiooni 
puudutavat meediakajastust.

Sidusrühmade hinnangud

Kontrollikoda palus oma peamistel sidusrühmadel (Eu-
roopa Parlamendi eelarvekontrolli- ja eelarvekomisjonil, 
nõukogu eelarvekomisjonil, peamistel auditeeritavatel 
komisjonis ja Euroopa ametites ning ELi liikmesriikide 
kõrgeimate kontrolliasutuste juhtidel) viiepallisüsteemis 
(skaalal väga halb – väga hea) hinnata 2015. aastal aval-
datud aruannete kasulikkust ja mõju.

Saadud vastuste kohaselt on 90% (2014. aastal 94%) pea-
mistest sidusrühmadest seisukohal, et kontrollikoja aru-
anded on nende töö jaoks kasulikud, ja 92% (2014. aastal 
91%) arvates avaldasid aruanded mõju.
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Aruannete kasulikkus

Aruannete potentsiaalne mõju
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Sidusrühmade hinnangud
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Soovituste põhjal võetud meetmete 
kontrollimine

Aruannetes soovituste esitamine on peamine moodus, 
kuidas kontrollikoda saab finantsjuhtimise parandamise-
le kaasa aidata. Osa soovitusi saab kiiresti ellu viia, teiste 
rakendamine võib aga nende keerukuse tõttu kauem 
aega võtta.

Kontrollikoda jälgib süstemaatiliselt, mil määral on audi-
teeritavad neile esitatud soovitused ellu viinud. Ajavahe-
mikul 2012–2015 antud peaaegu 600 soovitusest oli 
2015. aasta lõpuks ellu viidud 73%. Seega suurenes näita-
ja võrreldes 2014. aasta lõpuks ellu viidud ajavahemikul 
2011–2014 antud soovituste rakendusmääraga (69%). 0%
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60%

80%

100%

2012 2013 2014 2015

91% 80% 50% 50%

Eksperdihindamised

Igal aastal hindavad sõltumatud organisatsioonivälised 
eksperdid kontrollikoja aruannetest moodustatud valimi 
sisu ja esitusviisi. 2015. aastal vaatasid hindajad läbi 
neli eriaruannet ja 2014. aasta aastaaruanded. Hinnati 
aruannete eri aspektide kvaliteeti skaalal ühest („oluliste 
puudustega”) neljani („väga kvaliteetne”).

Mõlema aruandeliigi puhul olid 2015. aasta hindamiste 
tulemused viimase nelja aasta kõrgeimad, keskmise 
hindega 3,3.

Kontrollikoja soovituste elluviimine  
nende esitamise aastate kaupa
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3,1
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Kvaliteedile antud hinnang

Kontrollikoja aruannete kohta tehtud 
eksperdihindamised
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Ressursside tõhus ja mõjus kasutamine

Kontrollikoda hindab talle eraldatud ressursside kasuta-
mise tõhusust ja mõjusust, st mõõdab oma töökava täit-
mist, auditite tegemise õigeaegsust ja töötajate erialase 
pädevuse tagamist.

Töökava täitmine

Kontrollikoda kavandab oma auditid ja muud ülesanded 
aasta töökavas, ning jälgib töö edenemist kogu aasta 
vältel. 2015. aasta täitis kontrollikoda 88% oma töökavast. 
Aastaaruanded ja iga-aastased eriaruanded valmisid vas-
tavalt kavandatule, eriaruannetest valmis aga vastavalt 
äärmiselt ambitsioonikale kavale 69%. Ülejäänute – mille 
puhul olid viivitused põhjustatud vajadusest koguda 
rohkem tõendusmaterjali või sellest, et need osutusid  
ootamatult keerukaks – valmimistähtaeg viidi aga üle 
2016. aasta algusesse. Need puudutavad peamiselt uusi 
või innovaatilisi auditeid, mille lõpuleviimiseks võib 
nende olemuse tõttu kuluda kauem aega. Kontrollikoja 
reformiprojekt, mida hinnatakse „muude ülesannete” 
raames, on edenenud kavakohaselt.

Meediakajastus

Kontrollikoja meediakajastuse näitaja peegeldab kont-
rollikoja töö meediamõju. Näitaja on seotud strateegilise 
eesmärgiga, mille kohaselt tuleb suurendada teadlikkust 
kontrollikoja, selle väljundite, auditileidude ja järelduste 
kohta.

2015. aastal leidis kontrollikoda veebis enam kui 3400 
artiklit, milles käsitleti institutsiooni eriaruandeid, aasta-
aruandeid ja kontrollikoda üldiselt. 54% artiklitest puu-
dutas kontrollikoja eriaruandeid, ülejäänutes aga käsitleti 
institutsiooni ja tema tööd üldiselt. Aastal 2015 kajastati 
kontrollikoja aastaaruandeid meedias ligi kaks korda roh-
kem kui 2014. aastal. Seevastu eriaruannete meediakajas-
tus vähenes 2014. aastaga võrreldes, peamiselt seetõttu, 
et ühe konkreetse eriaruande vastu oli meedia huvi väga 
suur (ELi vahenditega rahastatud investeeringud lennu-
jaamade infrastruktuuri (21/2014), mille kohta ilmus üle 
800 artikli).
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Eriaruannete koostamine

Selleks, et kontrollikoja eriaruannetel oleks mõju, 
peavad need valmima õigeaegselt. Viimastel aastatel 
on kontrolli koda suutnud vähendada oma aruannete 
valmimiseks kuluvat aega, peamiselt oma ajavahemi-
ku 2013–2017 strateegial põhinevate algatuste kaudu. 
Kontrollikoja eriaruannete valmimise aeg jäi 2015. aastal 
esmakordselt 18 kuu piiresse: 25 eriaruande koostami-
seks kulus keskmiselt 17 kuud (2014. aastal 19 kuud). 
Kontrollikoda teeb jätkuvalt jõupingutusi eriaruannete 
koostamiseks kuluva aja lühendamiseks, eriti vastusena 
muudetud finantsmääruses toodud uuele põhimõttele.

0

1

2

3

4

5

6

7

2013 2014 2015

Eesmärk 
≥ 5 päeva

6,4 5,8 6,2

Ametialase koolituse keskmine päevade
arv ühe audiitori kohta (va keeleõpe)

Pä
ev

ad
e a

rv

2013–2015 vastu võetud eriaruannete (EA) 
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Ametialase koolituse päevade arv audiitori kohta
Tööalane täiendkoolitus

Vastavalt IFACi (Rahvusvaheline Arvestusekspertide Fö-
deratsioon) suunistele on kontrollikoja eesmärk pakkuda 
audiitori kohta aastas keskmiselt 40 tundi (viis päeva) 
täiendkoolitust (see arv ei sisalda keelekoolitust).

Kontrollikoda ületas taas audiitorite ametialase koolituse 
jaoks seatud eesmärgi. See peegeldab institutsioonis 
töötajate arengule omistatavat tähtsust. Kui arvesse 
võtta ka keelekursusi, osalesid audiitorid 2015. aastal 
täiendkoolitusel keskmiselt 9,4 päeva aastas.
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Personal

Personali jaotus

Vastavalt 2013. aasta detsembris sõlmitud institutsioo-
nidevahelisele kokkuleppele eelarvedistsipliini, eelarve-
alase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta 
jätkas kontrollikoda 2015. aastal oma töötajate arvu 
vähendamist 1% võrra aastas viieaastasel ajavahemikul 
(2013–2017).

2015. aastal vähendati kontrollikoja ametikohtade arvu 
882-lt 872 ametniku ja ajutise teenistujani (välja arvatud 
liikmed, lepingulised töötajad, lähetatud riiklikud eks-
perdid ja praktikandid). Neist 562 töötas auditi alal (kaasa 
arvatud 113 liikmete kabinettide töötajat).
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Kontrollikoja ametikohtade jagunemine (seisuga 
31. detsember 2015)

Töötajate värbamine

Kontrollikoja töötajate akadeemiline ja ametialane taust 
on mitmekesine ning nende töö kvaliteet ja pühendu-
mus kajastub asutuse väljundites. Kontrollikoda lähtub 
oma värbamispoliitikas ELi institutsioonide üldpõhi-
mõtetest ja teenistustingimustest ning asutuse personal 
koosneb nii koosseisulistest kui ka tähtajalise lepingu-
ga töötajatest. Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) 
korraldab kontrollikoja vabadele ametikohtadele avatud 
konkursse.

Aastal 2015 võttis kontrollikoda tööle 63 töötajat:  
30 ametnikku, 17 ajutist teenistujat, 11 lepingulist 
töötajat, 4 lähetatud riiklikku eksperti ja 1 konsultandi. 
Kõrgkoolidiplomiga noortele võimaldas kontrollikoda  
74 praktikakohta kolmeks kuni viieks kuuks. Seisuga 
31. detsember 2015 oli kontrollikojas täitmata ainult  
15 ametikohta (1,7% ametikohtade koguarvust).
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Sooline tasakaal

Nagu teisedki Euroopa Liidu institutsioonid, rakendab 
kontrollikoda personali juhtimisel ja värbamisel võrdsete 
võimaluste poliitikat. Kontrollikojas on juba aastaid töö-
tajate hulgas meeste ja naiste osakaal võrdne.

Järgnevas tabelis on näidatud meeste ja naiste osakaal 
eri kategooriates 2015. aasta 31. detsembri seisuga (vii-
mastel aastatel on vahekord püsinud muutumatuna).

Kontrollikoja võrdsete võimaluste tegevuskava eesmärk 
on saavutada asutuse kõigil tasanditel tasakaalustatud 
sooline jaotus. Pärast viimaseid värbamiskampaaniaid on 
50% kõigist palgaastmete AD5–AD8 töötajatest naised 
(2014. aastal 48%). Kõrgema juhtkonna oodatav vahetu-
mine järgneva 10 aasta jooksul ja naiste osakaalu suure-
nemine AD kategoorias peaks endaga tulevikus kaasa 
tooma ka naiste suurema osakaalu juhtkonna tasandil.
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Assistendid ja 
sekretärid

Audiitorid ja 
administraatorid

Juhtkond

35% 65%

59% 41%

69% 31%

Meeste ja naiste osakaal eri kategooriates
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Juhtide rahvus ja sugu seisuga 31. detsember 2015

Rahvus* Direktoreid Põhiülesanded:

BELGLASED   

BULGAARLASED

TŠEHHID

TAANLASED  

SAKSLASED      

EESTLASED

IIRLASED  

KREEKLASED  

HISPAANLASED      

PRANTSLASED         

HORVAADID

ITAALLASED   
KÜPROSLASED

LÄTLASED

LEEDULASED

LUKSEMBURGLASED

UNGARLASED

MALTALASED

HOLLANDLASED  

AUSTERLASED

POOLAKAD  

PORTUGALLASED   

RUMEENLASED

SLOVEENID

SLOVAKID

SOOMLASED

ROOTSLASED

INGLASED        

Valdkonnajuhid 

Direktorid 

Juhte kokku
69

48 

21

30%

70%

Juhte kokku
69

58 

11

84%

16%

* Liikmesriigid on esitatud protokollilises järjestuses.
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Vanuseline koosseis

2015. aasta 31. detsembri seisuga kontrollikoja aktiivses 
teenistuses olnud töötajate vanuseline koosseis näitab, 
et 52% kontrollikoja töötajatest on 44-aastased või 
nooremad.

69 direktorist ja valdkonnajuhist 32 (46%) on 55-aasta-
sed või vanemad. Pensionile minek tähendab ka kõr-
gema juhtkonna märkimisväärset uuendamist lähema 
5–10 aasta jooksul.

0% 5% 10% 15% 20% 25%

20–24

25–29

30–34

35–39

40–44

45–49

50–54

55–59

60–64

65+

0,3%
3,0%

8,0%
20,3%
20,9%

19,6%
13,7%

9,6%
4,1%

0,6%

Vanuseline koosseis

Tugiteenused

Tööalane täiendkoolitus

Audiitori elukutse eeldab pidevat täiendkoolitust, et uute 
arengusuundadega kursis olla ja uusi oskusi omandada. 
Lisaks tingib kontrollikoja auditikeskkonna eripära vaja-
duse hea keeleoskusega töötajate järele.

2015. aastal osalesid kontrollikoja töötajad aastas kesk-
miselt 7,3 päeva täiendkoolitustel. Seejuures väheneb 
jätkuvalt keelekursuste osakaal koolituspäevade kogu-
arvus. 2015. aastal moodustasid keelekursused  
35% koolituspäevade koguarvust (2014. aastal 43%).

Kontrollikoja peamine tööalase täiendkoolitusega seotud 
tegevus hõlmab koolituskava ajakohastamist ja suure-
mat koostööd Euroopa Liidu institutsioonide raamistiku 
siseste ja väliste õpperessurssidega. Kontrollikoda alustas 
koostööd Lorraine’i Ülikooliga (Nancy, Prantsusmaa), et 

luua avaliku sektori organisatsioonide ja poliitika auditi 
kraadiõppe õppekava ning avaliku sektori asutuste hal-
damise magistriõppekava.

Kontrollikoda jätkas koostöö arendamist Euroopa Komis-
joniga, kes korraldab meie töötajatele keelekursusi, ning 
Euroopa haldusjuhtimise kooliga, kes aitas korraldada 
pehmete oskuste koolituse ja Euroopa Kontrollikoja 
koolituspäeva. Lisaks laiendas kontrollikoda pakutavate 
koolituste ulatust, pakkudes e-õppe kursusi ning kom-
bineeritud õpet. Jätkus ka edukas sise- ja väliseksper-
tide ettekannete sari, milles käsitleti auditivaldkonnas 
toimuvaid muutusi ja audiitorite tööga seotud teemasid. 
Kontrollikoda võttis kasutusele raamistiku silmapaistvate 
töötulemuste eest auhindade jagamiseks („Performance 
Recognition Awards”). Auhindu antakse mittejuhtival 
ametikohal olevatele töötajatele ja sellega pärjatud 
töötaja võib osaleda kontrollikojast väljaspool toimuval 
tööalasel koolitusel.
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Tõlkimine

Tõlkimine on auditit toetav tegevus, mis võimaldab kont-
rollikojal täita oma missiooni ja teabeedastuse eesmärke. 
2015. aastal oli tõlketööde maht kõigi aegade suurim, ligi 
200 000 lehekülge. Võrreldes 2014. aastaga kasvas maht 
peaaegu 3%. Üle 99% tõlketöödest valmis tähtajaks.

Lisaks oma tavapärasele tõlketööle olid tõlkijad tõlketoe 
pakkumiseks kaasas 26 auditikäigul üle kogu ELi, pakku-
des ka suulise tõlke teenust siseüritustel ja koosolekutel. 
Tõlkijad pakkusid tuge ka esialgsete tähelepanekute ja 
eriaruannete koostamisel, mis suurendas nende osalust 
kontrollikoja auditiprotsessis.

2015. aastal vaadati läbi tõlketeenuste töövoog ning 
selle tulemustele tuginedes ja kooskõlas kontrollikoja 
reformiga optimeeriti tõlkedirektoraadi struktuuri, luues 
assistentide üksuse. Direktoraadi suurprojekt GroupSha-
re parandab olukorda veelgi, optimeerides assistentide 
üksuse tööd, võimaldades suuremat tõhusust ja automa-
tiseerimist ning ühtlustades keelerühmade tavasid.

Infotehnoloogia

2015. aastal keskendus kontrollikoja infotehnoloogia 
direktoraat haldusteabe süsteemide kohandamisele, et 
edukalt kontrollikoja reformi rakendamisele kaasa aidata, 
ning ettevalmistustele teadmushalduse valdkonna aren-
guks, et toetada Euroopa Kontrollikoja uut organisatsioo-
nilist struktuuri.

Lisaks on rakendatud terve hulk uusi funktsioone kinnita-
va avalduse ja tulemusauditite ning nendega seotud aru-
annete jaoks, et luua täisversioon auditite dokumenteeri-
mise süsteemist Assyst2, viies seeläbi lõpule käimasoleva 
suure projekti. Hakati kasutama kontrollikoja uut auditite 
juhtimissüsteemi (AMS) – selles loodi enam kui 300 kava 
ja deklareeriti 180 auditiülesannet, mille üle tehti 
süsteemi abil järelevalvet.

Eelnevatel aastatel rakendatud mobiilsuse tehnilisele 
alusele tuginedes (wifi-võrgu kättesaadavaks tegemine 
kõikjal kontrollikoja ruumides, kogu personali varustami-
ne sülearvutitega) keskendub direktoraat nüüd globaal-
sele mobiilsusele, mis tähendab igasugusele teabele 
juurdepääsu igal ajal ja igast seadmest. Projekt lahen-
duse väljatöötamiseks selleks, et kõik töötajad saaksid 
kontrollikoja teabele ligi igast seadmest, aitab kaasa 
kontrollikoja talitluspidevusele ning suurendab mõjusust 
ja tõhusust. Kõik arengud ja IT-lahendused on viidud 
ellu, tagades samas tegevuse jätkuvuse ja IT turvalisuse, 
millest tulenevalt on oluliste süsteemide kättesaadavus 
99,82%.
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Haldus ja rajatised

Finants- ja tugiteenuste direktoraat varustab kontrolliko-
da asjakohaste ressursside, teenuste ja vahenditega, mis 
võimaldab asutusel täita oma missiooni ning saavutada 
strateegilised eesmärgid. Lisaks tagab direktoraat, et 
kontrollikoja tegevuse toetuseks on olemas vajalikud 
rahastamis-, sisekontrolli- ja arvestusmehhanismid. 
2015. aastal jätkas direktoraat oma tegevuse tõhususe ja 
mõjususe parandamist.

Novembris Pariisis toimunud terrorirünnakust põhjusta-
tud eriolukorra ja sellele järgnenud hädaolukorra tõttu 
Belgias on kontrollikoda tugevdanud turvameetmeid 
ning ostnud vajaliku turvavarustuse, kasutades selleks 
avalikku hankemenetlust. Teave kontrollikoja avalike han-
gete kohta on saadaval veebisaidil (eca.europa.eu).

Hooned

Kontrollikoja omanduses on praegu kolm hoonet („K1”, 
„K2” ja „K3”) ning ta üürib väikseid pindu IT andmetaas-
tekeskuse ning koosolekuruumi jaoks. Kontrollikoda 
üürib ka Euroopa Parlamendilt kolme bürood Brüsselis ja 
ühte Strasbourgis.

Tagamaks, et kontrollikoja kinnisvarapoliitika oleks kulu-
tasuv, võtab kontrollikoda arvesse kolme tegurit: omami-
ne võrreldes üürimisega, olelusringi kulud ja institutsioo-
nidevaheline koostöö.

Nagu kõikide tegevusvaldkondade puhul, püüab kont-
rollikoda ka kinnisvarapoliitika rakendamisel seada ja 
saavutada kõrged standardid seoses läbipaistvuse ja 
aruandekohuslusega.

Keskkonnajuhtimis- 
ja -auditeerimissüsteem (EMAS)

ELi keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteem (EMAS) 
on Euroopa Komisjoni poolt ettevõtetele ja teistele orga-
nisatsioonidele loodud haldusvahend, mille abil kesk-
konnaalaseid tulemusi hinnata, nende kohta aru anda 
ning tulemusi parandada.

Kontrollikoda alustas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
2009. aasta määruses2 kirjeldatud Euroopa keskkonna-
juhtimis- ja -auditeerimissüsteemi (EMAS) põhimõtetele 
vastava keskkonnajuhtimissüsteemi3 väljatöötamist 
2014 aastal. Eesmärk on saada sertifitseering 2016. aasta 
lõpuks. 2015. aastal edenes EMASi projekt kavakohaselt.

2 Keskkonnajuhtimissüsteemi projekt käivitati 
kontrollikojas 2013. aasta juulis.

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta 
määrus (EÜ) nr 1221/2009 organisatsioonide vabatahtliku 
osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- 
ja -auditeerimissüsteemis (EMAS).
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Finantsteave

Kontrollikoda rahastatakse Euroopa Liidu üldeelarvest. 
Kontrollikoja eelarve moodustab ca 0,087% ELi kogu-
kuludest ja 1,51% kõigist halduskuludest. 2015. aastal oli 
eelarve üldine kasutusmäär 98,68%.

2015. aasta eelarve täitmine

EELARVEAASTA 2015 Lõplikud 
assigneeringud Kulukohustused

Kasutamise% 
(kulukohustused 
/ assigneeringud)

Maksed

1. jaotis. Institutsiooni töötajad (tuhandetes eurodes)

10 – Institutsiooni liikmed 10 171 10 054 99% 9 978

12 – Ametnikud ja ajutised teenistujad 94 517 94 118 99% 94 072

14 – Muud töötajad ja sisseostetud teenused 4 651 4 559 98% 4 502

162 – Lähetused 3 600 3 162 88% 2 620

161 + 163 + 165 – Muud institutsiooni töötajatega seotud 
kulud 2 819 2 753 98% 1 903

1. jaotis 1: vahesumma 115 758 114 646 99% 113 075

2. jaotis. Hooned, vallasvara, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

20 – Kinnisvara 4 143 4 140 99% 2 071

210 – Infotehnoloogia 8 557 8 557 100% 3 940

212 + 214 + 216 – Vallasvara ja sellega seonduvad kulud 1 110 1 081 97% 768

23 – Jooksvad halduskulud 421 332 79% 260

25 – Koosolekud ja konverentsid 717 634 88% 467

27 – Teave ja trükised 2 200 1 756 80% 1 330

2. jaotis: vahesumma 17 148 16 500 96% 8 836

Kokku 132 906 131 146 98% 121 911
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2016. aasta eelarve

2016. aasta eelarve on 2015. aastaga võrreldes 1,94% 
väiksem.

2016. aasta eelarve

EELARVE 2016
(tuhandetes eurodes)

2015
(tuhandetes eurodes)

1. jaotis. Institutsiooni töötajad

10 – Institutsiooni liikmed 10 885 10 291

12 – Ametnikud ja ajutised teenistujad 98 881 97 420

14 – Muud töötajad ja sisseostetud teenused 4 876 4 301

162 – Lähetused 3 600 3 700

161 + 163 + 165 – Muud institutsiooni töötajatega seotud 
kulud 2 559 2 669

1. jaotis: vahesumma 120 801 118 381

2. jaotis. Hooned, vallasvara, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

20 – Kinnisvara 2 911 3 080

210 – Infotehnoloogia 7 347 7 152

212 + 214 + 216 – Vallasvara ja sellega seonduvad kulud 882 785

23 – Jooksvad halduskulud 439 426

25 – Koosolekud ja konverentsid 706 717

27 – Teave ja trükised 2 401 2 365

2. jaotis: vahesumma 14 686 14 525

Kokku 135 487 132 906
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Audit ja aruandekohustus

Eelarve täitmisele heakskiidu andmine

Nagu kõigis teistes ELi institutsioonides, kohaldatakse ka 
kontrollikojale eelarve täitmisele heakskiidu andmise  
menetlust. Aprillis 2015 andis Euroopa Parlament 
kontrolli koja peasekretärile heakskiidu kontrollikoja  
2013. eelarve aasta eelarve täitmisele, mis tähendab, et  
kontrollikoja 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne 
on suletud ja heaks kiidetud.

Kontrollikoda vaatas põhjalikult läbi kõik eelarve täitmi-
sele heakskiidu andmise menetluse käigus tõstatatud kü-
simused kontrollikoja auditi- ja juhtimisalaste kohustuste 
kohta ning võttis asjakohased meetmed, sh ka reformi 
kaudu. Kontrollikoda andis soovituste põhjal võetud 
järelmeetmetest aru Euroopa Parlamendile.

Sise- ja välisaudit

Kontrollikoja siseaudit

Siseauditi talitus nõustab kontrollikoda riskide ohjamisel. 
Selleks koostab ta arvamusi juhtimis- ja kontrollisüstee-
mide kvaliteedi kohta. Lisaks esitab talitus soovitusi ees-
märgiga parandada kontrollikoja tegevust ja edendada 
usaldusväärset finantsjuhtimist. Siseauditi talitus aitab ka 
välisaudiitoreid, kelle ülesanne on kinnitada kontrollikoja 
raamatupidamise aastaaruanne. Veel annab siseauditi 
talitus teavet olulistest riskidest ning ühingujuhtimise 
küsimuste kohta.

Siseauditi talituse tegevuse üle teeb järelevalvet auditi-
komitee, mis koosneb kolmest kontrollikoja liikmest ja 
väliseksperdist. Kontrollikoja auditikomitee teeb regu-
laarset järelevalvet siseauditi töökavas esitatud tegevus-
te rakendamise üle. Auditikomitee tagab ka siseauditi 
talituse sõltumatuse.

Aastal 2015 koostas siseauditi talitus aruanded stratee-
giliste küsimuste kohta, nagu kontrollikoja aastaaruande 
muutmine, kontrollikoja ajavahemiku 2013–2017 stra-
teegia rakendamise vahearuanne ja vastastikuse eks-
perdihinnangu ja Euroopa Parlamendi soovituste põhjal 
võetud järelmeetmed. Lisaks soovitas siseauditi talitus  
2014. aastal tugevdada sisekontrollitsüklit ja selle soo-
vituse alusel ajakohastas kontrollikoda oma infoturbe-
süsteeme ning formaliseeris olemasoleva riskijuhtimise 
raamistiku ja suunised. Siseauditi talitus tegi järelevalvet 
uute suuniste rakendamise üle ning tagas, et tema soovi-
tusi võeti arvesse.

Kontrollikoda annab Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
igal aastal aru oma siseaudititegevuse tulemustest.

Kontrollikoja välisaudit

Kontrollikoja raamatupidamise aastaaruannet auditeerib 
sõltumatu välisaudiitor. See on oluline tegur, tagamaks, 
et kontrollikoda rakendab enese suhtes samu läbipaist-
vuse ja vastutuse põhimõtteid, mida auditeeritavate 
suhtes. Välisaudiitori (PricewaterhouseCoopers Sàrl) aru-
anne kontrollikoja eelarveaasta 2014 raamatupidamise 
aastaaruande kohta avaldati 15. septembril 2015.
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Välisaudiitori arvamused – eelarveaasta 2014

Raamatupidamise aastaaruande kohta

„Oleme seisukohal, et finantsaruanded annavad õige ja 
õiglase ülevaate Euroopa Kontrollikoja finantsolukorrast 
31. detsembri 2014. aasta seisuga ning lõppenud eelarve-
aasta finantstulemustest ja rahavoogudest vastavalt 
nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) 
nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve 
suhtes kohaldatavat finantsmäärust) sätetele ja komisjo-
ni 29. oktoobri 2012. aasta delegeeritud määrusele (EL) 
nr 1268/2012, mis käsitleb finantsmääruse kohaldamise 
eeskirju.”

Vahendite kasutamise ja kontrolliprotseduuride kohta:

„Käesolevas aruandes kirjeldatud audititööle tuginedes 
võib öelda, et kontrolli käigus ei ilmnenud midagi sellist, 
mis näitaks, et kõigis olulistes aspektides ja tuginedes 
ülalkirjeldatud kriteeriumidele:

 • ei oleks kontrollikojale eraldatud vahendeid kasu-
tatud ettenähtud eesmärgil;

 • ei annaks kehtestatud kontrolliprotseduurid vaja-
likku garantiid finantstehingute vastavuse kohta 
kohaldatavatele eeskirjadele ja määrustele. ”
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käsutaja deklaratsioon

Mina, allakirjutanu, Euroopa Kontrollikoja peasekretär, volitatud eelarvevahendite käsutaja 
pädevuses, deklareerin, et:

 • käesolevas aruandes esitatud teave on täielik ja täpne;

 • mul on piisav kindlus selle kohta, et:

 – käesolevas aruandes kirjeldatud tegevustele eraldatud vahendeid on kasutatud 
eesmärgipäraselt ja kooskõlas usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtetega;

 – kehtestatud kontrolliprotseduurid annavad vajaliku tagatise raamatupidamise 
aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta ning 
tagavad pettusekahtluste asjakohase käsitlemise;

 – kontrollimehhanismide maksumus ja neist saadav kasu on asjakohased.

Kindlus põhineb minu hinnangul ja minu käsutuses oleval teabel, nagu edasivolitatud eelarve-
vahendite käsutajate aruanded ja deklaratsioonid ning siseaudiitori ja välisaudiitori aruanded 
eelmiste eelarveaastate kohta.

Kinnitan, et mulle ei ole teada käesolevas aruandes esitamata jäetud asjaolusid, mis võiksid 
kahjustada institutsiooni huve.

Luxembourg, 25. veebruar 2016

Eduardo Ruiz García
peasekretär
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KUST SAAB ELi VÄLJAANDEID?

Tasuta väljaanded:

•  üksikeksemplarid: 
EU Bookshopi kaudu (http://bookshop.europa.eu);

•  rohkem eksemplare ning plakatid ja kaardid:  
Euroopa Liidu esindustest (http://ec.europa.eu/represent_et.htm),  
delegatsioonidest väljaspool ELi (http://eeas.europa.eu/delegations/index_et.htm),  
kasutades Europe Direct’i teenistust (http://europa.eu/europedirect/index_et.htm) 
või helistades infotelefonile 00 800 6 7 8 9 10 11 (kõikjalt EList helistades tasuta) (*).
(*) Antav teave on tasuta nagu ka enamik kõnesid (v.a mõne operaatori, hotelli ja telefonikabiini puhul).

Tasulised väljaanded:

• EU Bookshopi kaudu (http://bookshop.europa.eu).
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