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President,  

austatud parlamendiliikmed,  

nõukogu eesistujariigi esindajad,  

volinik Oettinger, 

daamid ja härrad!  

 

Mul on hea meel olla täna siin teie ees koos oma austatud kolleegi Lazaros Lazarouga, et anda eelarveaastat 2018 

käsitleva Euroopa Kontrollikoja aastaaruandega avalöök selle aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlusele. 

Olen siin täna selleks, et anda teile ülevaade ELi finantsjuhtimisest. Hindame oma aastaaruandes ja eelkõige oma 

kinnitavas avalduses seda, kas raha, mis Euroopa Parlament eelmisel aastal eelarvesse kandis, on kulutatud 

seaduslikult, korrektselt ja loomulikult ka tulemuslikult.  

Me auditeerisime ELi 2018. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet. Meie hinnangul annab see kõigis 

olulistes aspektides tõepärase pildi ELi finantsseisundist ja selles ei esine olulisi väärkajastamisi – teisisõnu, me 

väljastasime märkusteta arvamuse. 

Teiseks ei leidnud me ELi eelarvesse laekuvates tuludes olulisel määral vigu.  

Kolmandaks, kulude veamäär oli meie hinnangul 2,6%1. See tähendab, et meie hinnangul ei oleks 2,6% summadest 

tohtinud ELi eelarvest välja maksta, kuna nende kasutus ei vastanud ELi eeskirjadele. See üldhinnang jätab aga varju 

olulise nüansi: ELi vahendite väljamaksmise viis avaldab suurt mõju veariskile.  

Selliste kulude puhul, mille suhtes kohaldatakse keerukaid eeskirju ja mis moodustavad ligikaudu poole ELi eelarvest2, 

ehk peamiselt kulude hüvitamisel põhinevad maksed, mille puhul toetusesaajad peavad esitama kantud 

rahastamiskõlblike kulude eest maksetaotlusi (näiteks uurimisprojektid, tööhõivealased projektid, piirkondlikud ja 

maaelu arengu projektid ning arenguprojektid kolmandates riikides), on veamäär hinnanguliselt 4,5%.  

Teisest küljest on vigade risk väiksem selliste kulude puhul, mille suhtes kohaldatakse lihtsamaid eeskirju. Need on 

peamiselt toetusõigustel põhinevad maksed, mille puhul toetuse saajad saavad toetust, kui nad vastavad teatavatele 

tingimustele: näiteks põllumajandustootjatele mõeldud otsetoetused, halduskulud, üliõpilaste stipendiumid või 

kolmandatele riikidele antav eelarvetoetus. Teisisõnu ei olnud ligikaudu 50% meie andmekogumist olulisel määral 

vigadest mõjutatud.  

                                                      
1 Alumine veapiir: 1,8%, hinnanguline veamäär: 2,6%, ülemine veapiir: 3,4%. Aastaaruande punkt 1.15. 
2 50,6%. 
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Seetõttu esitame kolmandat aastat järjest märkustega arvamuse kulude kohta, mis tähendab „jah, aga…“. Meie arvates 

on see julgustav märk sellest, et komisjon ja liikmesriigid on jätkanud viimasel kahel aastal täheldatud edusamme. Meie 

audiitorid leidsid positiivset väikese riskiga valdkondades, kuid samal ajal on suure riskiga valdkondades endiselt 

tõsiseid lahendamist vajavaid probleeme. 

Meie mitmeaastase strateegia kohaselt põhineb meie kinnitav avaldus teiste tööle tugineval lähenemisviisil, mis 

tähendab, et tulevikus kavatseme anda kindluse komisjoni juhtkonna kinnitava avalduse suhtes, mis omakorda tugineb 

komisjoni enda kontrollidele ning jagatud eelarve täitmise puhul liikmesriikide tasandil tehtavatele kontrollidele.  

Seepärast teeme komisjoniga koostööd, et määrata kindlaks tingimused, mis on vajalikud kindluse saamiseks. 

Tahaksingi siinkohal tänada volinik Oettingeri tema toetuse eest ning ühtlasi ootan võimalust jätkata seda tööd tema 

ametijärglasega. Olen veendunud, et „rada tekib kõndides“, st astudes konkreetseid samme, mis võivad alguses olla 

tagasihoidlikud, jõuame ühise mõistliku eesmärgini, mis võimaldab tugineda juba tehtud tööle. 

Austatud parlamendiliikmed! Meie aastaaruande peatükkides, mis on tõlgitud kõigisse ELi keeltesse, on 

üksikasjalikumalt kirjeldatud meie järeldusi ja soovitusi mitmeaastase finantsraamistiku iga rubriigi kohta. Kaks nädalat 

tagasi tutvustasin iga peatükki põhjalikumalt eelarvekontrollikomisjonile. Kuna paljud teist olid sellel esitlusel kohal, ei 

hakka ma siin üksikasjadesse laskuma. 

Daamid ja härrad!  

On veel üks aspekt, mida ma ei väsi rõhutamast: me oleme ristteel. Meie ees seisab uus seadusandlik periood, üks 

liikmesriik on EList lahkumise protsessis ning ülejäänud 27 liikmesriiki on aastate 2021–2027 mitmeaastase 

finantsraamistiku üle peetavate läbirääkimiste viimases etapis. Meie auditeerimistegevus, mida ma teile täna 

tutvustasin, näitab, et vaatamata paljudele probleemidele on EL juba kolmandat aastat järjest täitnud avaliku sektori 

raha kasutamisel rangeid vastutus- ja läbipaistvusnõudeid. Loodame, et tööd alustav komisjon ja liikmesriigid jätkavad 

neid jõupingutusi. Oleme kindlad, et te kõik aitate selle saavutamisele kaasa. 

Tänan teid tähelepanu eest.  


