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Eessõna

et ELi eelarvet kasutataks tõhusalt ning seepärast keskendub
kontrollikoja töö üha enam sellele, et hinnata, kas ELi poliitika ja
programmid saavutavad oma eesmärgid ja annavad lisaväärtust.
2019. aastal on see töö olulisem kui kunagi varem: ELi 2021.–2027.
aasta mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimised lõpetatakse selle
aasta lõpuks, Ühendkuningriik astub EList välja ja valitakse uus
Euroopa Parlament.

Kontrollikoja kui Euroopa Liidu sõltumatu välisaudiitori roll on
kontrollida, kas ELi rahalised vahendid on õigesti arvutatud, kogutud ja
kasutatud vastavalt asjakohastele õigusnormidele. EL saavutab
tõenäoliselt kõige rohkem mõju oma reguleeriva tegevusega, samuti
rahvusvaheliste kokkulepetega sellistes valdkondades nagu
kaubandus. Kuigi ELi aastane kogueelarve on ligikaudu 140 miljardit
eurot, mis võib tunduda suur summa, on see eelarve mõttes
suhteliselt väike, moodustades kõigest 1% kõigi ELi liikmesriikide
rahvamajanduse kogutulust, sest nende valitsemissektori
kogukulutuste maht on 50 korda suurem. Seetõttu on veelgi olulisem,

Kontrollikoja 2019. aasta töökava hõlmab paljusid eri teemasid, mis
kajastavad ELi praeguseid probleeme. Töökavas käsitletakse
loodusvarade säästva kasutamise, majanduskasvu ja kaasatuse, rände,
julgeoleku ja ülemaailmse arengu, ühtse turu ning vastutustundliku ja
tõhusa ELi jaoks kõige murettekitavaid küsimusi. Kontrollikoda uurib
kõiki neid valdkondi ka edaspidi, et teha kindlaks, kas EL täidab oma
lubadusi.
Kontrollikoda on auditiülesannete valimisel hinnanud
peamisi riske seoses ELi kulutuste ja poliitika rakendamisega, võttes
samas arvesse ka ettepanekuid.
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Mitmed 2019. aastaks valitud ülesanded hõlmavad muu hulgas eriti
prioriteetseid teemasid, nagu rändajate ümberpaigutamine ja ELi
riigiabi pankadele. Kontrollikoda kavatseb vastava töö õigeks ajaks
lõpule viia, et asjaomased aruanded oleks võimalik 2019. aasta lõpuks
avaldada. Aasta jooksul täidetakse ka mitu muud auditi- ja
ülevaatamise ülesannet.
Allpool on esitatud üksikasjalik loetelu eriaruannetest ja ülevaadetel
põhinevatest toodetest, mis on kavas avaldada 2019. aastal.
Usume, et meie 2019. aasta töökavas käsitletud lai teemade ring
võimaldab meil jätkata ELi kodanikele ning institutsioonilistele
sidusrühmadele ja partneritele nii ELi kui liikmesriikide tasandil
sõltumatute ja objektiivsete aruannete pakkumist ELi tulevikku
puudutavate põhiküsimuste kohta, milles rõhutatakse, mis toimib
hästi, ja juhitakse tähelepanu sellele, mis mitte.

President
Klaus-Heiner Lehne
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Eriaruanded ja muud 2019. aastal avaldatavad tooted
Prioriteetsuse
aste

Ülesande nimi

Ülesande eesmärk

Loodusvarade säästev kasutamine ja kliimamuutustega tegelemine
Esmane
prioriteet

Prioriteet

Pestitsiidid

Auditi eesmärk on hinnata, kas ELi meetmed pestitsiidide säästva kasutamise valdkonnas annavad tulemusi.

Investeeringud rohelisse energiasse

Kavandatava auditi eesmärk on analüüsida, kas ELi kliima- ja energiapoliitika sisaldab selgeid
keskkonnahoidlikkuse kriteeriume selle kohta, milliseid investeeringuid teha.

Mahetoit

Auditiga uuritakse mahepõllumajanduslike toodete tootmise, töötlemise, turustamise ja impordi
kontrollisüsteemi.

Piiriüleste tervishoiuteenuste
osutamine

Uurida, kui tõhus on komisjoni järelevalve piiriülese tervishoiu direktiivi rakendamise, seni saavutatud tulemuste,
kehtestatud raamistiku ja rakendamist toetavate ELi kaasrahastatavate meetmete üle.

Kliima- ja energiaalane teadustöö ja
innovatsioon

Auditi eesmärgiks on hinnata Euroopa Komisjoni toetust energia salvestamist käsitlevatele teadusuuringutele ja
innovatsioonile.

ÜPP sissetulekutoetuse stabiliseerimine

Auditis keskendutakse ÜPPs välja pakutud riskijuhtimisvahenditele (nt kindlustus, ühisfondid ja sissetuleku
stabiliseerimise vahendid), eelkõige nende rakendamisele ning täiendavusele ja sünergiale teiste meetmetega.

Kasvuhoonegaaside inventuurid

Uurida ELi süsteemi, millega kogutakse, kontrollitakse ja esitatakse andmeid kasvuhoonegaaside heite või heite
vähendamise kohta.

Tuumaohutus

Uurida, milliseid ettevalmistusi on komisjon ja liikmesriigid teinud tuumaohutuse, kiirguskaitse,
tuumakaitsemeetmete, radioaktiivsete jäätmete käitlemise ja tuumajulgeoleku jaoks.

Sõiduki heitkoguste mõõtmise süsteem
ELis

Eesmärk on kirjeldada sõidukite heitkogustega seotud probleeme ja institutsioonide meetmeid nende
lahendamiseks.
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Prioriteetsuse
aste

Ülesande nimi

Ülesande eesmärk

Loodusvarade säästev kasutamine ja kliimamuutustega tegelemine
Antimikroobikumiresistentsus

Kavandatava auditi eesmärk on uurida ja hinnata üha suureneva antimikroobikumiresistentsuse ohuga
võitlemiseks ELi tasandil võetavate meetmete tõhusust.

Euroopa keskkonnamajanduslik
arvepidamine

Auditis keskendutakse peamiselt komisjoni rollile Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise haldamises.
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Prioriteetsuse
aste

Ülesande nimi

Ülesande eesmärk

Investeeringud ühtekuuluvusse, majanduskasvu ja kaasamisse
Esmane
prioriteet

Prioriteet

Euroopa piirkondi ühendavad teed

Kavandatava auditi eesmärk on hinnata, kuidas valitud maanteeprojektidega saavutatakse strateegilised
eesmärgid, milleks on piirkonnasiseste ühenduste arendamine ning kaupade ja inimeste optimaalse liikumise
võimaluste tagamine praeguste liiklusvoogude kitsaskohtade vähendamise abil.

ELi kultuuriinvesteeringud

Kavandatava auditi eesmärk on hinnata kultuuri valdkonnas antava ELi rahastamise tõhusust ja täiendavust.

Perioodi 2014–2020 ESI fondide
rakendamise kulud

Auditi eesmärk on hinnata ühtekuuluvuspoliitika rakendamise kulude kohta kättesaadava teabe olemasolu ja
usaldusväärsust ning selle teabe kasutamist komisjonis ja liikmesriikides.

Pettused ühtekuuluvusvaldkonnas

Hinnata, kas programmi korraldusasutused haldavad ELi ühtekuuluvuspoliitika raames elluviidavat pettusevastast
meedet nõuetekohaselt.

Tuule- ja päikesepaneelide abil
toodetud päikeseenergia

Hinnata tuule- ja päikesepaneelide abil toodetud päikeseenergia tootmise ELi ja riiklike strateegiate kavandamist,
rakendamist ja järelevalvet ning seda, kas ELi ja liikmesriikide õigusraamistik ja rahastamine toetavad strateegiaid
tõhusalt.

SESARi kasutuselevõtmine

Auditi eesmärk on uurida, kas ELi sekkumine Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi (SESAR)
kasutuselevõtuetappi oli vajalik ja kuidas see oli kavandatud, süsteemi kasutuselevõtuks eraldatud ELi rahaliste
vahendite haldamist ja seda, mil määral Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi tulemuslikkus
tegelikult paranes.

Innovatsiooni ja Võrkude
Rakendusamet (INEA)

Ameti kulutasuvust ja tõhusust saab mõõta, hinnates järgmisi valdkondi: strateegia ja volitused, juhtimine ja
programmijuhtimine ning halduskulud ja personalijuhtimine.

Euroopa abifond enim puudust
kannatavate isikute jaoks (FEAD)

Hinnata, kas abifond on loodud selleks, et olla tõhus ELi vahend vaesuse vähendamiseks ja enim puudust
kannatavate isikute sotsiaalseks kaasamiseks.

Ühtekuuluvuse valdkonnas saadud
õppetunnid

Kavandatava infodokumendi eesmärk on kokku võtta ja analüüsida ühtekuuluvuse valdkonnas perioodide 2007–
2013 ja 2014–2020 kohta koostatud kontrollikoja eriaruannetes sisalduvaid peamisi ja tänaseni kehtivaid
audititähelepanekuid.
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Prioriteetsuse
aste

Ülesande nimi

Ülesande eesmärk

Rände, julgeoleku ja üleilmsed säästva arengu probleemid

Esmane
prioriteet

Prioriteet

Rändajate ümberpaigutamine

Kavandatava auditi eesmärk on hinnata komisjoni rolli nõukogu otsustega 2015/1523 ja 2015/1601 kehtestatud
hädaolukorras ümberpaigutamise (kvootide) kava rakendamisel ning teha eriaruande nr 6/2017 „ELi reaktsioon
rändekriisile: esmase vastuvõtu süsteem” kohta põhjalik järelkontroll.

Eelarvetoetuse andmete kvaliteet

Kavandatava auditi eesmärk on hinnata, kas komisjoni poolt eelarvetoetuse erinevate osamaksete tegemiseks
kasutatavad tulemusandmed on usaldusväärsed ja kas komisjoni avaldused eelarvetoetuse tõhususe kohta on
põhjendatud.

Kaitse

Kavandatava infodokumendi eesmärk on vaadata üle ELi kaitsepoliitika, sealhulgas selle koostöö ja juhtimise
kord, saavutatud tulemused ning kaitsevaldkonda toetavate rahastamisvahendite lisaväärtus.

Piirikontroll (sisejulgeoleku
teabesüsteemid)

Auditi käigus hinnatakse, kas liikmesriigid ja ELi asutused teevad koostööd selle nimel, et tagada meie piiridel
turvalisuse säilitamiseks vajalike vahendite ja teabe kättesaadavus (juhtimine, koordineerimine ja koostöö).
Selles keskendutakse piirivalveametnike käsutuses olevale teabele ja vahenditele ning sellele, kas need
teabesüsteemid vastavad piirivalveametnike vajadustele (teabe kättesaadavus, koolitus ja toetus).
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Prioriteetsuse
aste

Ülesande nimi

Ülesande eesmärk

Toimiv ühtne turg ja jätkusuutlik rahaliit
Esmane
prioriteet

ELi riigiabi pankadele

Kavandatava auditi eesmärk on hinnata ELi riigiabimenetluste ja fonditoetuste menetluste tõhusust ja
tulemuslikkust.

Kui palju ohustab maksupettus ekaubandust

Hinnata, kas e-kaubandusega seotud käibemaksu ja tollimaksude kogumise komisjoni ja liikmesriikide poolt sisse
seatud regulatiivne ja kontrolliraamistik on tõhus ja tagab ELi eelarve kaitse.

Riskikapital

Hinnata komisjoni rolli mitmesuguste programmide raames riskikapitali rahastamisvahendite haldamisel.

Üleeuroopaline EBA stressitest

Hinnata, kas üleeuroopalised pankade stressitestid on muutunud tõhusamaks ja tulemuslikumaks.

ELi konkurentsipoliitika

Hinnata ELi konkurentsipoliitika jõustamist ühinemiste, kartellide ja monopolivastase võitluse valdkonnas.

Eelarvestabiilsus ELis

Komisjoni tegevuse tulemuslikkuse audit selliste riiklike eelarveraamistike ülesehituse ja rakendamise
hindamisel, mis soodustavad liikmesriigi kooskõla stabiilsuse ja kasvu pakti eesmärkidega, nagu on ette nähtud
esimese ja teise majanduse juhtimise paketi ja fiskaalkokkuleppega.

VKEde innovatsioonitegevus

Kavandatava auditi eesmärk on hinnata, kui hästi haldas komisjon programmi „Horisont 2020“ raames tehtavat
teadusuuringute rahastamist, et toetada edukat innovatsiooni VKEde poolt, pöörates erilist tähelepanu ELi
lisaväärtusega seotud riskidele ning programmi ja muude ELi ning riiklike programmide ja fondide vastastikusele
täiendavusele.

Prioriteet
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Prioriteetsuse
aste

Ülesande nimi

Ülesande eesmärk

Liidu tegevuse vastutustundlik ja tõhus rahastamine ja haldamine

Esmane
prioriteet

Prioriteet

Eetikaraamistik valitud ELi
institutsioonides

Hinnata, kas valitud ELi institutsioonidel on asjakohane eetikaraamistik. Kontrollikoda uurib õiguslikke
eetikanorme, eetilise raamistiku jõustamise menetlusi ning töötajate teadlikkust ja seisukohti nende raamistike
kohta.

Parem õigusloome

Kavandatud infodokumendi eesmärk on koondada Euroopa Kontrollikoja auditite ja ülevaadete tulemused ja
ülevaatamise ülesanded, mis on seotud praeguse komisjoni parema õigusloome algatustega järgmise
õigusloomeperioodi alguseks (st 2019. aasta teiseks pooleks).

ELi personalieeskirjade reform

Hinnata, kas personalieeskirjades 2014. aastal tehtud muudatused suurendasid komisjonis tõhusust.

Üldsuse osalemine ELi õigusloomes

Hinnata, kas komisjoni avalikud konsultatsioonid on tõhusad. Kontrollikoda keskendub komisjoni avalikke
konsultatsioone käsitleva raamistiku ülesehitusele ja rakendamisele.

Jätkusuutlikkuse aruandlus

Kavandatava ülesande eesmärk on hinnata, kas komisjon ja teised ELi institutsioonid ja asutused koostavad
jätkusuutlikkuse ja kestliku arengu tegevuskava 2030 eesmärkide täitmise kohta aruandlust strateegilisel ja
struktureeritud viisil.
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Euroopa Kontrollikoda

Kontrollikoda annab ELi poliitikakujundajatele ja seadusandjatele
nõu selle kohta, kuidas ELi poliitikat ja programme paremaks
muuta.
Kontrollikoja auditiaruanded ja arvamused on oluline osa ELi
aruandlusahelast. Neid kasutatakse selleks, et kontrollida ELi
poliitikavaldkondade ja programmide rakendamise eest vastutajaid:
komisjoni, teisi ELi institutsioone ja asutusi ning liikmesriikide
haldusasutusi.

Kontrollikoja kolleegiumi 12. juuli 2018. aasta koosolek

ELi välisaudiitorina aitab kontrollikoda parandada ELi
finantsjuhtimist, edendab aruandekohustuse täitmist ja
läbipaistvust ning tegutseb liidu kodanike finantshuvide sõltumatu
kaitsjana.
Kontrollikoda hoiatab riskide eest, annab kindlust ning juhib
tähelepanu nii puudustele kui edusammudele.

Kontrollikoda soovib oma tegevusega aidata meie kodanikel
paremini mõista, kuidas EL ja selle liikmesriigid tegelevad tänaste ja
tulevaste probleemidega.
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Kontrollikoja väljundid
Kontrollikoda avaldab:
 aastaaruandeid ELi eelarve ja Euroopa Arengufondide kohta, sh
kinnitava avalduse;
 eriaruandeid valitud audititeemadel (ilmuvad kogu aasta vältel),
peamiselt kontrollikoja tulemusauditite alusel;
 arvamusi, mida Euroopa Parlament ja nõukogu kasutavad ELi
õigusaktide ja muude otsuste heakskiitmisel;
 iga-aastaseid eriaruandeid, milles esitatakse kontrollikoja
finantsauditite arvamused kõigi ELi asutuste ja organite kohta;
 ülevaatepõhiseid väljaandeid, nagu ülevaatearuanded,
infodokumendid ja teema kiirülevaated;
 iga-aastaseid tegevusaruandeid, mis annavad ülevaate
kontrollikoja tegevusest aasta jooksul.

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

ELI KÄSITLEVA TEABE LEIDMINE
Veebis
Euroopa Liitu käsitlev teave on kõigis ELi ametlikes keeltes kättesaadav Euroopa veebisaidil: http://europa.eu
ELi väljaanded
Tasuta ja tasulisi ELi väljaandeid saab alla laadida või tellida EU Bookshopi kaudu: http://publications.europa.eu/eubookshop. Suuremas koguses tasuta väljaannete saamiseks
võtke ühendust talitusega Europe Direct või oma kohaliku teabekeskusega (vt http://europa.eu/contact).
ELi õigus ja seonduvad dokumendid
ELi käsitleva õigusteabe, sealhulgas alates 1951. aastast kõigi ELi õigusaktide konsulteerimiseks kõigis ametlikes keeleversioonides vt EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
ELi avatud andmed
ELi avatud andmete portaal (http://data.europa.eu/euodp/et/data) võimaldab juurdepääsu ELi andmekogudele. Andmeid saab tasuta alla laadida ja taaskasutada nii ärilisel kui
ka mitteärilisel eesmärgil.

EUROOPA KONTROLLIKODA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUKSEMBURG
eca-info@eca.europa.eu
eca.europa.eu

