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Eessõna
2020. aastal, kus enamiku ELi institutsioonide etteotsa (Euroopa
Parlament, Euroopa Ülemkogu, Euroopa Komisjon ja Euroopa
Keskpank) on asunud uued juhid ja valitud on uus Euroopa
Parlament, seisab EL tähtsate valikute ees ja peab kasutama
tekkinud võimalusi tulemuste saavutamiseks. Euroopa Liidu
sõltumatu välisaudiitorina on meie ülesanne kontrollida, kas EL ja
selle liikmesriigid saavutavad neid tulemusi ning kas ELi rahalised
vahendid on kogutud ja kasutatud vastavalt asjakohastele
õigusnormidele ning raamatupidamises õigesti kajastatud.
Kuigi ELi aastane kogueelarve on ligikaudu 140 miljardit eurot, mis
võib tunduda suur summa, on see eelarve kohta siiski suhteliselt
väike, moodustades kõigest 1 % kõigi ELi liikmesriikide
kogurahvatulust (liidu riikide valitsemissektori kogukulutuste maht
on 50 korda suurem). Seetõttu on veelgi olulisem, et ELi eelarvet
kasutataks tõhusalt, ning me püüame oma töös üha rohkem
hinnata seda, kas ELi poliitika ja programmid saavutavad neile
seatud eesmärgid ja annavad lisaväärtust.
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Meie 2020. aasta töökava (kehtiva strateegia viimane töökava)
hõlmab paljusid eri teemasid, mis kajastavad praegu ELi ees seisvaid
ülesandeid. Töökavas käsitletakse loodusvarade säästva kasutamise,
majanduskasvu ja kaasatuse, rände, julgeoleku ja ülemaailmse
arengu, ühtse turu ning vastutustundliku ja tõhusa ELi valdkondade
kõige olulisemaid küsimusi. Uurime kõiki neid valdkondi ka edaspidi,
et teha kindlaks, kas EL täidab võetud lubadusi.
Oma auditiülesannete valimisel hindasime peamisi riske seoses ELi
kulutuste ja poliitika rakendamisega, võttes samas arvesse ka meile
esitatud ettepanekuid. Käesoleval aastal valisime esimest korda
mõned temaatilised sihtvaldkonnad, millest oma audititegevuses
juhinduda – näiteks teadus ja tehnoloogia, majanduse
konkurentsivõime, rahanduse jätkusuutlikkus ja euroala,
digiteerimine ja e-valitsus, julgeolekuohud, õigusriigi põhimõte ja
demokraatlikud väärtused, rändesurve, kliimamuutused ning
sotsiaalne ja majanduslik tasakaalustamatus Euroopa ühiskondades.
Uurime ka Euroopa Komisjoni ühtekuuluvusvaldkonna
programmitöö perioodi 2014–2020 kindlustandvat süsteemi.
Jätkusuutlikkus on ELi ja selle liikmesriikide poliitilises päevakorras
tähtsamal kohal, mistõttu võtame ka meie seda teemat 2020. aastal
alustatavate auditite ja ülevaadete tegemisel väga tõsiselt.

Keskendume eelkõige ELi ja selle liikmesriikide koostöös võetud
meetmetele ÜRO kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks.
Kokkuvõttes käsitletakse 17-st kestliku arengu eesmärgist 14-t
vähemalt ühes uues 2020. aasta töökavasse valitud ülesandes.
Teeme ka edaspidi kõik endast oleneva, et piirata meie
auditeeritavate jaoks meie audititega kaasnevat halduskoormust.
Allpool esitatakse üksikasjalik loetelu eriaruannetest ja
ülevaatepõhistest toodetest, mis on kavas avaldada 2020. aastal.
Usume, et meie 2020. aasta töökavas käsitletud lai teemade ring
tagab selle, et me saame jätkata ELi kodanikele ning
institutsioonidest sidusrühmadele ja partneritele nii ELi kui ka
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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Loodusvarade
säästev kasutamine
ja kliimamuutustega
tegelemine

Ülesande nimi

Pestitsiidid
Plastjäätmed
Tuumaohutus
Ökodisain ja
energiamärgistus
Bioloogiline
mitmekesisus
põllumajandusmaal

Prioriteet

Tolmeldajad
Uute tehnoloogiate
kasutamine
põllumajanduse seires
Piima ja piimatoodete
tootmine
Merekeskkond
HKS pärast 2020. aastat

Investeeringud
ühtekuuluvusse,
majanduskasvu ja
kaasamisse

Esmane
prioriteet

Euroopa piirkondi
ühendavad teed
ELi
kultuuriinvesteeringud
Euroopa tööstuse
digiteerimine

Ülesande eesmärk

Hinnata, kas ELi meetmed on vähendanud pestitsiidide kasutamisega seotud riske.
Teha kindlaks lüngad, tõkked, tugevad küljed ja võimalused, mis tulenevad ELi lähenemisviisist
plastjäätmete ja eelkõige plastpakendijäätmete vastu võitlemisel.
Uurida, kas komisjon kohaldas tõhusalt ELi tuumaohutuse raamistikku.
Hinnata, kui tõhusalt on ELi ökodisaini- ja energiamärgistuse teemaline tegevus aidanud kaasa ELi
energiatõhususe ja keskkonnaalaste eesmärkide saavutamisele.
Hinnata, kas põllumajandus on suurendanud oma panust bioloogilise mitmekesisuse säilitamisse ja
suurendamisse aastaks 2020.
Kontrollida, kas komisjon on võtnud tõhusaid meetmeid tolmeldajate arvukuse vähenemise
peatamiseks.
Uurida nii parimaid tavasid kui ka probleeme, mis takistavad uute kuvamistehnoloogiate komisjoni ja
liikmesriikide poolset kasutuselevõttu ÜPP seires.
Analüüsida, kas komisjoni meetmed, mis kehtestati langevate hindade probleemi leevendamiseks,
olid hästi hallatud ja saavutasid tõhusalt oma eesmärgid.
Hinnata, kas ELi meetmed kaitsevad tõhusalt merekeskkonda reostuse ja ülepüügi eest, näiteks luues
asjakohaselt kaitstud merealasid.
Hinnata HKSi (heitkogustega kauplemise süsteem) saastekvootide tasuta eraldamist.
Hinnata, kas komisjoni meetmetega tagatakse liikmesriikide teedestrateegiate ja ELi rahastamise
kooskõla ELi prioriteetidega, et viia õigeaegselt lõpule TEN-T põhivõrgu rajamine ja parandada
kodanike jaoks transpordiühendusi.
Hinnata kultuurivaldkonnas eraldatava ELi rahastamise tõhusust, jätkusuutlikkust ja täiendavust.
Analüüsida, kas EL on tõhusalt toetanud liikmesriikide strateegiaid tööstuse digiteerimiseks ja
digitaalse innovatsiooni keskuste toetamiseks, et edendada digitaalset innovatsiooni.
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Liiklusummikud linnades
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2007.–2013. aasta
rahastamisvahendite
sulgemine

Esmane
prioriteet

Analüüsida, kas liikmesriigid ja komisjon on piisavalt hinnanud ERFi ja ESFi rahastamisvahendite
deklareeritud kulude rahastamiskõlblikkust programmiperioodi 2007–2013 sulgemisel.

Hariduse toetamine
hädaolukordades

Hinnata, kas ELi abi hariduse toetamiseks humanitaarhädaolukordades ja pikaajalise kriisi tingimustes
on tõhus selleks, et pakkuda lastele juurdepääsu ohutule, kaasavale ja kvaliteetsele haridusele.

Euroopa Piiri- ja
Rannikuvalve Amet
Õigusriigi põhimõte
Ukrainas

Toimiv ühtne turg ja
jätkusuutlik rahaliit

Analüüsida, kuidas komisjon haldab peamiste transporditaristu investeeringute pikaajalist
planeerimist ja kulutõhusust.
Analüüsida jätkusuutlikku linnatranspordipoliitikat, takistusi, mis võivad segada selle rakendamist, ja
seda, kuidas komisjon võiks püüda neid takistusi kõrvaldada.
Hinnata meetmeid, mida komisjon ja liikmesriigid on võtnud laste vaesuse vastu võitlemiseks.

Hinnata piiriülese koostöö programmidele antava ELi toetuse tõhusust ja nende rakendamisega
seotud probleeme perioodil 2014–2020.

Väärinfo
Prioriteet

Hinnata ühtekuuluvuspoliitika rakendamise maksumuse kohta kättesaadava teabe olemasolu ja
usaldusväärsust ning selle teabe kasutamist komisjonis ja liikmesriikides.

Piiriülesed programmid

Keenia
Rände, julgeoleku ja
üleilmsed säästva
arengu probleemid

Ülesande eesmärk

ELi riigiabi pankadele
Maksuteabe vahetamine

Hinnata, kas ELi toetus Keeniale on hästi kooskõlastatud ja terviklik olukorras, kus toetust antakse
koos teiste suurte rahastajatega.
Hinnata ELi kübervastupidavusvõime tugevdamiseks võetud meetmete tõhusust.
Hinnata, kas Frontex on suutnud enda kui Euroopa piiri- ja rannikuvalve uusi volitusi hästi rakendada:
kas ta on suutnud oma töötajate arvu kahekordistada ning töötada välja ja rakendada menetlused
endale tehnika ostmiseks.
Analüüsida ELi tegevuse asjakohasust ja hinnata selle tulemuslikkust korruptsiooni algpõhjustega
võitlemisel Ukrainas.
Hinnata ELi riigiabi ja fondiabi menetluste konkurentsi peadirektoraadi poolse jõustamise tõhusust ja
tulemuslikkust.
Hinnata komisjoni loodud automaatse maksuteabe vahetamise süsteemi tõhusust.
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Finantskriisi ennetamise
teemaline
ülevaatearuanne
ELi konkurentsipoliitika
Asutuste tegevuse
tulemuslikkus
Kaubanduse
kaitsemeetmed
Prioriteet

Ühtne
kriisilahenduskord
Kapitaliturgude liit

Liidu tegevuse
vastutustundlik ja
tõhus rahastamine
ja haldamine

Esmane
prioriteet

Ülesande eesmärk

Anda horisontaalne ülevaade selle kohta, mida teeb EL vastupidavusvõime suurendamiseks tulevaste
finantskriisiide korral.
Hinnata ELi konkurentsipoliitika jõustamist ühinemiste, kartellide ja monopolivastase võitluse
valdkonnas.
Kontrollida Euroopa asutuste tulemusjuhtimise süsteemide tõhusust.
Hinnata Euroopa Komisjoni poolset kaubanduse kaitsemeetmete kohaldamist.
Hinnata, kas Ühtne Kriisilahendusnõukogu on sobivate käsiraamatute, menetluste ja suuniste abil
taganud terviklike kriisilahenduse kavade vastuvõtmise ning asjakohaste omavahendite ja kõlblike
kohustuste miinimumnõuete kindlaksmääramise.
Hinnata komisjoni eesmärki tagada VKEdele erasektori rahastamise parem kättesaadavus; selleks
vaatame läbi kapitaliturgude liidu strateegia raames võetud konkreetsete meetmete kavandamise ja
rakendamise.

Euroopa kosmosevarad

Uurida, kui tulemuslikult on komisjon edendanud ELi peamiste kosmoseprogrammide (Copernicuse ja
Galileo) teenuste kasutamist nende töö esimestel aastatel.

Programmijärgne
järelevalve

Hinnata makromajanduslikku finantsabi saanud liikmesriikide programmijärgse järelevalve tõhusust.

Parem õigusloome

Anda ülevaade komisjoni praegusest parema õigusloome raamistikust ning tuua välja peamised
õppetunnid, mis on seotud järgmiste peamiste vahendite ja menetlustega: mõjuhindamine,
konsulteerimine sidusrühmadega, ELi õiguse kohaldamise järelevalve, järelkontroll ja -hindamine.

ELi ja Aasia strateegiline
koostöökava

Analüüsida ELi reageerimist Hiina uue siiditee algatusele, eelkõige ELi ja Aasia ühendamise
strateegiat. Kavakohaselt järgneb ülevaate koostamisele strateegia rakendamist käsitlev audit.
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Jätkusuutlike
investeeringute
rahastamine

Hinnata ELi tegevuse tulemuslikkust jätkusuutliku rahastamise edendamisel ja reguleerimisel.

Aruandlus
ühtekuuluvuspoliitika
tehingute seaduslikkuse
ja korrektsuse kohta

Hinnata komisjoni töö asjakohasust ning tema ühtekuuluvusvaldkonna kulutuste seaduslikkuse ja
korrektsuse alase aruandluse usaldusväärsust aasta tegevusaruannetes ning iga-aastases haldus- ja
tulemusaruandes.

Euroopa
investeerimisnõustamise
keskus

Hinnata, kas Euroopa investeerimisnõustamise keskuse ülesehitus ning kasutusele võetud juhtimis- ja
järelevalvesüsteemid tagavad algatuse tulemuslikkuse.

Tolliriskide juhtimine, et
kaitsta ELi finantshuve
Kolmandate riikide
panus

Hinnata, kas komisjoni ühiste finantsriskikriteeriumide ja -standardite raamistik on asjakohane ning
kas liikmesriigid on hästi valmis selle raamistiku rakendamiseks, et saavutada tollikontrollide valimise
ühtlustamine.
Teha kokkuvõtteid kolmandate riikide rahalisest panusest ELi eelarvesse Euroopa poliitika
rahastamisse.

7
Meist
Meie missioon on aidata parandada ELi finantsjuhtimist, edendada
aruandekohustuse täitmist ja läbipaistvust ning tegutseda ELi
kodanike finantshuvide sõltumatu kaitsjana. Hoiatame riskide eest,
anname kindlust ning juhime tähelepanu nii puudustele kui ka
edusammudele. Anname ELi poliitikakujundajatele ja
seadusandjatele ka nõu selle kohta, kuidas ELi poliitikat ja
programme paremaks muuta.

Oleme ELi välisaudiitor. Euroopa Kontrollikoda loodi aastal 1977 ja
see on üks ELi seitsmest institutsioonist. Asume Luxembourgis ning
meie organisatsioonis töötab umbes 900 auditi-, tugiteenuste- ja
haldusala töötajat kõigist ELi liikmesriikidest. Meie kolleegium
koosneb 28 liikmest, üks igast ELi liikmesriigist.

Meie auditiaruanded ja arvamused on oluline osa ELi
aruandlusahelast. Neid kasutatakse selleks, et kontrollida ELi
poliitikavaldkondade ja programmide rakendamise eest vastutajaid:
komisjoni, teisi ELi institutsioone ja asutusi ning liikmesriikide
haldusasutusi.
Soovime oma tegevusega aidata ELi kodanikel paremini mõista,
kuidas EL ja selle liikmesriigid tegelevad tänaste ja tulevaste
probleemide lahendamisega.
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Meie väljundid
Avaldame
—

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

—

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

—

aastaaruande tulemuslikkuse aspektide kohta;

eriaruandeid valitud audititeemadel (ilmuvad kogu aasta vältel), peamiselt meie tulemusauditite alusel;
—

ülevaatepõhiseid väljaandeid (ülevaatearuanded, infodokumendid ja teema kiirülevaated);

—

arvamusi, mida Euroopa Parlament ja nõukogu kasutavad ELi õigusaktide ja muude otsuste heakskiitmisel.

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

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

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

