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ELi audiitorid keskenduvad taastumisele, 
energeetikale, kliimale, julgeolekule ja 
paljudele muudele teemadele 
Euroopa Kontrollikoda avaldas täna oma 2023. aasta ja järgnevate aastate töökava, milles 
tutvustatakse tema lähituleviku auditiprioriteete. Need hõlmavad mitmeid teemasid, mis 
kajastavad ELi peamisi ülesandeid ja mureküsimusi reageerimisel arvukatele kriisidele, millega 
EL silmitsi seisab. Audiitorid kontrollivad ka edaspidi, kas EL kasutab maksumaksjate raha 
kavandatud tulemuste saavutamiseks otstarbekalt. 

Kontrollikoja töökava 2023+ sisaldab loetelu 82 teemast, mis on seotud strateegiliste 
prioriteetsete valdkondadega. Näiteks käsitlevad 12 auditit 800 miljardi euro suurust Euroopa 
taasterahastu (NGEU) pandeemiast taastumise paketti, mis peamiselt hõlmab taaste- ja 
vastupidavusrahastut. Teema „Kliimamuutused, keskkond ja loodusvarad“ all on töökavas 
loetletud 21 auditit, mis hõlmavad energiajulgeolekut, saastet, loomade transporti ja säästvat 
toidutootmist. Kontrollikoda uurib ka ELi välistegevust, näiteks pagulastele antavat abi, 
sõjaväelist liikuvust ning ühist välis- ja julgeolekupoliitikat. 

„Iga ELi kodanik ja kõik liikmesriigid seisavad silmitsi mitme kriisi mõjuga: ülemaailmne pandeemia, 
kiired kliimamuutused ning viimasel ajal Venemaa Ukraina-vastase agressioonisõja põhjustatud 
ulatuslik energia-, julgeoleku- ja rändekriis,“ ütles kontrollikoja president Tony Murphy. „Seepärast 
kontrollime ELi sõltumatu audiitorina, kas ELi vahendeid kulutati hästi, et aidata üle saada nende 
arvukate kriiside mõjust.“ 

Audiitorid uurivad ka ELi majanduse konkurentsivõime põhiküsimusi – näiteks akude tootmist, 
investeeringuid tehisintellekti ja vesinikul põhineva transpordi edendamist. Eelarvepoliitika 
valdkonnas käsitletakse eelkõige ELi pangandusjärelevalvet, maksukonkurentsi ELis ja Euroopa 
Strateegiliste Investeeringute Fondi tulemuslikkust. Käsitletakse ka paljusid muid asjakohaseid ELi 
teemasid alates lobitöö läbipaistvusest ELi otsustusprotsessis ja õigusriigi toimimisest kuni 
liiklusohutuseni ja tervishoiu digiteerimiseni. Pettusevastast võitlust käsitlevad kolm auditit: ELi 

http://www.eca.europa.eu/


2 

 ET 

meetmed huvide konfliktide lahendamiseks, ELi pettustevastane strateegia ja ELi meetmed 
impordikäibemaksupettuste vastu. 

Selgitav taustteave 

Kontrollikoda hindab oma sõltumatu, professionaalse ja mõjusa audititöö kaudu ELi tegevuse 
säästlikkust, tulemuslikkust, tõhusust, seaduslikkust ja korrektsust. Kontrollikoja auditiaruanded 
ja arvamused moodustavad olulise osa ELi aruandlusahelast, ning neid kasutatakse selleks, et 
kontrollida ELi eelarve täitmise eest vastutajaid: Euroopa Komisjoni, muid ELi asutusi ja 
liikmesriikide haldusasutusi. Samuti aitavad need ELi kodanikel paremini mõista, kuidas EL ja selle 
liikmesriigid tegelevad tänaste ja tulevaste ülesannete lahendamisega. 

Töökava 2023+ on kättesaadav Euroopa Kontrollikoja veebisaidil eca.europa.eu. 
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