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ELi audiitorid soovivad selget ja ametlikku mandaati Euroopa 
Valuutafondi auditeerimiseks 

Audiitorite poolt täna avaldatud arvamuse kohaselt tuleks Euroopa Kontrollikoja positsioon kavandatava 
Euroopa Valuutafondi (EMF) välisaudiitorina selgemalt sätestada. Samuti soovitavad audiitorid, et fondi 
järelevalve tegemisel võtaks Euroopa Parlament nende tööd arvesse. 

Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku luua Euroopa Valuutafond, et asendada olemasolev Euroopa 
stabiilsusmehhanism, mis annab finantsabi tõsistes finantsraskustes olevatele euroala riikidele. Kuna seda 
rahastatakse liikmesriikide vahelise lepingu alusel, jääb Euroopa stabiilsusmehhanism ELi eelarve 
kohaldamisalast välja.  

Audiitorid väljendavad oma arvamuses komisjoni ettepaneku üle heameelt, kuid rõhutavad, et see peaks 
sisaldama kindlat aruandekohustuse raamistikku ning et uue fondi järelevalvet peaks tegema parlament 
kontrollikoja välisauditi arvamuse alusel. Aruandekohustuse ja avaliku kontrolli tugevdamiseks on audiitorite 
hinnangul vaja selget ja ametlikku menetlust, mille abil võetaks auditiaruanded eelarvele heakskiidu andmise 
menetluse käigus arvesse. Praegu peaks kontrollikoda, erasektori audiitorid ja fondi enda auditikomisjon 
Euroopa Komisjoni ettepaneku kohaselt auditeerima EMFi finantseeskirjadest kinnipidamist, nõuetele vastavust, 
toimimist ja riskijuhtimist.  

„Kontrollikoda tunnustab komisjoni ettepaneku eesmärki tuua ESM ELi õigusraamistikku,“ ütles arvamuse eest 
vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Alex Brenninkmeijer. „Mitmele üksusele auditivolituste andmist tuleks 
üldiselt vältida, et vähendada vastuoluliste arvamuste, dubleerimise ja kattuvuse riski.“ 

Audiitorite sõnul tuleks kuluka dubleerimise vältimiseks nende roll EMFi sõltumatu välisaudiitorina kõikides 
õigusaktides selgelt sätestada, täpsustades, et erasektori audiitorühingute tegevus ja mis tahes muu audititöö 
täiendab nende tegevust. Kui sellist selgust ei tagata, võidakse järeldada, et kirjeldatud auditid välistavad 
kontrollikoja välisauditi mandaadi.  

Samuti tegid audiitorid kindlaks mitu olemasoleva Euroopa stabiilsusmehhanismi auditeerimis- ja 
aruandekohustuse raamistiku olulist probleemi. Euroopa stabiilsusmehhanismi auditikomisjoni liikmete 
ametiaeg on kontrollikoja audiitorite sõnul liiga lühike, ja auditikomisjoni poolt auditileidude kohta koostatav 
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aruandlus on väga piiratud. Lisaks tehakse Euroopa stabiilsusmehhanismi tulemusauditit ja hindamist üksnes 
piiratud ulatuses. 

Toimetajatele 

ELi juhid on andnud poliitilise suuna kavandatud reformile, mida tehakse kahes etapis. 2018. aasta lõpuks 
töötatakse välja tugevdatud Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) põhijooned, sealhulgas võimalikud edasised 
sammud selle rolli ja juhtimise tugevdamiseks. Selles etapis arutatakse komisjoni ettepanekut, säilitades samal 
ajal ESMi valitsustevahelise vormi. Pikemas plaanis võivad ESMi liikmesriigid ja EL kaaluda ESMi täielikku 
integreerimist ELi õigusraamistikku. 

Euroopa Kontrollikoda aitab edendada ELi finantsjuhtimist, avaldades arvamusi uute või muudetud 
finantsjuhtimisalase mõjuga õigusaktide ettepanekute kohta. Arvamusi kasutavad oma töös seadusandjad – 
Euroopa Parlament ja nõukogu. 

Euroopa Kontrollikoja arvamus nr 2/2018 kavandatava Euroopa Valuutafondi (EMF) aruandekohustuse ja 
auditeerimiskorra kohta on praegu kättesaadav Euroopa Kontrollikoja veebisaidil eca.europa.eu inglise keeles, 
teised keeleversioonid avaldatakse esimesel võimalusel. 
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