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1. Kontrollikoja audit põhines Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud 

Euroopa keskpankade süsteemi ja Euroopa Keskpanga (EKP) põhikirja kohta 

koostatud protokolli artiklil 27.2. Selle artikli kohaselt on kontrollikoja ülesanne 

kontrollida „EKP juhtimise efektiivsust“. 

2. Kontrollikoda valib igal aastal kontrollimiseks erinevad juhtimisvaldkonnad. 

3. 2003. aasta audit käsitles otsuste täitmise protsessi ja finants- ja 

juhtimisarvestuse infotehnoloogiasüsteemi töödeldud info usaldusväärsust. 

4. Projektide elluviimise osas esineb endiselt märkimisväärseid viivitusi. 

Kontrollikoda kutsub EKP-d üles keskenduma viivituste peapõhjustele, nende 

mõjule ja meetmetele, mida võtta nende kordumise vältimiseks. Senisest enam 

tuleks pöörata tähelepanu inimressursside nõuetekohasele planeerimisele ja 

järelevalvele antud valdkonnas. Kontrollikoda märgib siiski, et suur osa 

viivitustest langes EKP kiire kasvu ajajärgule.  

5. EKP finants- ja juhtimisarvestuse infotehnoloogiasüsteemi töödeldud 

andmete osas peaks EKP ka edaspidi jätkama programmimuudatuste 

haldusmenetluste dokumenteerimist, mis aitab kaasa süsteemi terviklikkusele. 

6. Auditis leiti, et kasutuselolevad menetlused toimisid üldjuhul kohaselt, kuigi 

teatud parandused on vajalikud. EKP on juba asunud mitmeid probleeme 

lahendama ja võtnud meetmeid nende kordumise vältimiseks. Paranduste 

osas, mida tuleks veel teha, on EKP juhtkonda põhjalikult informeeritud. 
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Kontrollikoda võttis käesoleva aruande vastu 16. septembri 2004. aasta istungil 

Luxembourg’is. 

 Kontrollikoja nimel 

 Juan Manuel Fabra Vallés 

 president 
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EUROOPA KESKPANGA VASTUS EUROOPA KONTROLLIKOJA ARUANDELE EUROOPA 

KESKPANGA JUHTIMISE TULEMUSLIKKUSE AUDITI KOHTA 2003. EELARVEAASTAL 

 
 
Euroopa Keskpank (EKP) tervitab Euroopa Kontrollikoja aruannet 2003. eelarveaasta kohta 

ning hindab kontrollikoja arvamust, et kehtivad menetlused on üldjuhul toiminud 

asjakohaselt.  

 

EKP võtab arvesse kontrollikoja parandusettepanekud ja on juba asunud neid ellu viima. 

Projektide rakendamise osas märgib EKP, et pärast majandus- ja rahaliidu kolmanda etapi 

edukaks käivitamiseks ning euro kasutuselevõtuks vajaliku põhiinfrastruktuuri ja -rakenduste 

loomist otsustas EKP läbi vaadata infosüsteemiteenuste pakkumise korra. Läbivaatamise 

eesmärk oli hinnata EKP infosüsteemiteenuste pakkumise korraldust, struktuuri ja tõhusust 

ning anda suuniseid edasiseks arendustööks. Selle tulemusel uuendati EKP infosüsteemide 

peadirektoraadi organisatsioonilist struktuuri ning muudeti tegevussuunitlust, et tõhustada 

projektide juhtimist ja nendega seotud teenuste pakkumist. Finants- ja juhtimisarvestuse 

infotehnoloogiasüsteemi osas märgib EKP, et 2004. aasta keskel kinnitati muu hulgas 

muutuste läbiviimise korda käsitlevad dokumendid. 
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