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Lugupeetud president, 

ministrid, 

daamid ja härrad, 

 

Käesoleval aastal täitub Euroopa Kontrollikoja asutamisest 40 aastat. Eelmisel kuul oli meil suur au 

selle sündmuse ametliku tähistamise käigus võõrustada praeguse eesistujariigi Eesti presidenti Kersti 

Kaljulaidi, Euroopa Komisjoni presidenti, Euroopa Parlamendi presidenti ja paljusid ELi liikmesriikide 

esindajaid. 

Euroopa Liidu poliitiline, rahaline ja majanduslik olukord on viimase nelja kümnendi jooksul oluliselt 

muutunud. Mul on hea meel teatada, et selles valdkonnas on meil häid ja tähtsaid uudiseid. 

Kontrollikoda on seisukohal, et ELi 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne annab ELi 

finantsolukorrast õige ja õiglase ülevaate. Kontrollikoda kiidab raamatupidamise aastaaruande heaks, 

nagu ta on seda teinud juba alates 2007. aastast. 2016. aasta tulud ei olnud olulisel määral vigadest 

mõjutatud. Kuid ennekõike on ELi eelarvest tehtud maksete hinnanguline veamäär viimastel aastatel 

jätkuvalt vähenenud. 2016. aastal auditeeritud kuludest ligi poole puhul oli veamäär allpool 2 % 

suurust lävendit, mida audiitorid nimetavad olulisuse piirmääraks.  

Seetõttu esitab kontrollikoda 2016. aasta maksete kohta märkusega (mitte vastupidise) arvamuse. 

Kontrollikoda esitab märkusega arvamuse esmakordselt pärast 1994. aastat, mil iga-aastast 

kinnitavat avaldust väljastama hakati. See näitab, et ELi kulutuste kvaliteet on märkimisväärselt 

paranenud. Kui kulutused on ka edaspidi jätkusuutlikud, võib see arvamus märkida olulist saavutust 

ELi kulutuste arengus kriitilisel ajal. 

Näiteks põllumajandustootjatele makstavad otsetoetuste, üliõpilaste ja teadlaste stipendiumide ning 

personalikulude valdkondade, mis kokku moodustavad pea poole ELi kulutustest, maksete veamäär 

oli alla 2 %, kuigi kontrollikoda leidis suuremaid veamäärasid kulude hüvitamisel põhinevate maksete 

puhul. 

Liikmesriikide ja komisjoni võetud meetmetel oli tähtis roll üldise hinnangulise veamäära 

vähendamisel. Siiski leidis kontrollikoda, et oli olemas piisavalt teavet, et veelgi suuremat osa vigadest 

ära hoida või avastada ja parandada. Kontrollikoja arvates tähendab see, et ELi kulutuste täiendavaid 

kontrollimehhanisme ei ole vaja, kuid olemasolevaid kontrollimehhanisme tuleb asjakohaselt 
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rakendada. Need püsivad vead olid põhjuseks, miks kogu eelarve hinnanguline veamäär (3,9 %) ületab 

endiselt 2 % suuruse olulisuse piirmäära. 

Sooviksin juhtida tähelepanu tõsiasjale, et 2016. aastal oli ELi tulevastest eelarvetest tehtavate 

maksekohustuste summa suurem kui kunagi varem, ehk 238,8 miljardit eurot. 2020. aastal algava 

perioodi kulutuste kavandamist arvesse võttes tuleks prioriteediks seada tegemata maksete 

kuhjumise vähendamine ning uue kuhjumise ärahoidmine. 

 

Lugupeetud daamid ja härrad, 

 

Meie kodanike jaoks on oluline teada, et avaliku sektori vahendeid kasutatakse seaduslikult. Inimesed 

soovivad aga võib-olla isegi rohkem teada, mida nad oma raha eest saavad. Kas mõne konkreetse 

maantee või lennuvälja ehitamine oli mõttekas? Kas töökohti ka tegelikult loodi ja majandus kasvas? 

Neile küsimustele vastamiseks keskendub Euroopa Kontrollikoda üha enam tulemuslikkusele.  

Vigade vältimiseks, avastamiseks ja parandamiseks ette nähtud kontrollisüsteeme on paljudes ELi 

eelarvevaldkondades viimastel aastatel tõhustatud. Paremad kontrollisüsteemid annavad meile 

võimaluse kinnitava avalduse sisu täpsustada ja me kavatseme kulutuste korrektsuse hindamisel neile 

süsteemidele edaspidi rohkem toetuda.  

See võimaldab meil ELi eelarvet auditeerides pakkuda teile usaldusväärsematel andmetel põhinevat 

paremat teavet. 

Et meid selles aidata, kutsun teid üles pakkuma välja meie edasist tööd käsitlevaid ideid ja 

ettepanekuid. Oleme viimastel kuudel koostanud palju auditiaruandeid mitmesugustel teemadel, 

nagu noorte tööhõive, pagulaskriis, esmase vastuvõtu süsteem, energiatõhusus ja kliimamuutused. 

Tulevastel kuudel esitame aruanded selliste teemade kohta nagu Kreeka finantskriis, ühtne 

järelevalvemehhanism ja Ühtne Kriisilahendusnõukogu ning ÜPP tulevik. Otsime aga pidevalt uusi 

audititeemasid ning teie panus, olgu kollektiivne või individuaalne, on väga teretulnud. 

Kontrollikoda jätkab oma tegevust ELi rahaliste vahendite ja kodanike finantshuvide kaitsjana. 

Kavatseme jätkuvalt olla sõltumatu hääl, kes juhib tähelepanu hästitoimivatele asjadele ja toob 

päevavalgele ebamugava tõe valdkondades, kui asjad ei toimi. Maailmas, kus eksitav informatsioon on 

laialdaselt levinud ja andmeid manipuleeritakse, jätkab Euroopa Kontrollikoda usaldusväärse ja 

erapooletu teabe jagamist teile ja teie liikmesriikide kodanikele. 

Tänan teid tähelepanu eest. 


