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Euroopa Kontrollikoja eesti keele tõlgete spetsiifilised aspektid 

Vabakutseliste tõlkijate abistamiseks kontrollikoja tekstide tõlkimisel loetleme allpool mõned meie tõlgetes 

esinevad spetsiifilised aspektid. Loodetavasti aitavad need tõlkimist lihtsustada ning väldivad juba ette 

võimalikke küsimusi ja arusaamatusi. 

Üldise põhimõttena lähtume loomulikult eesti keele reeglitest. Teine meie tõlgete jaoks oluline dokument on 

institutsioonidevaheline stiilijuhend (https://publications.europa.eu/code/et/et-000100.htm), mille abil 

ühtlustatakse ELi dokumentide keelelisi ja vormilisi aspekte. 

Lisaks keelereeglitele ja stiilijuhendile oleme kontrollikojas kokku leppinud ka mitmeid meie dokumentide 

eripärast ja meie eelistustest tulenevaid lahendusi, mida allpool tutvustame.  

Üldist 

• Kui originaalis on „we“ (we audited), siis jääme ka tõlkes meie-vormi juurde. 

• Viitamisel kasutame nimetavat käänet – vt punkt (punktid) või vt punkti 3 teine lõik.  

• Jutumärgid on eesti tava kohaselt 99 66   („“). 

• Jälgida, et loetelude punktid on alati väikse tähega ja eraldatud semikooloni/komaga. Studiost 

eksporditud töödes kipub see ununema. 

• ECA – kontrollikoda; European Court of Auditors – Euroopa Kontrollikoda.  

• NB! Kui kontrollikojale osutatakse allikana, siis kasutame alati täisnime (Allikas: Euroopa Kontrollikoda), 

kuigi originaalis kasutatakse lühendid (Source: ECA). 

 

Tekstide liigendamine 

Originaal Tõlge 

Box 1 – Title 1. selgitus. Pealkiri 

Annex 1 – Title Lisa 1. Pealkiri 

Annex I Title I lisa. Pealkiri 

Table 1 – Title Tabel 1. Pealkiri 

Graph 1 – Title  Joonis 1. Pealkiri 

https://publications.europa.eu/code/et/et-000100.htm
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Picture 1 - Title Pilt 1. Pealkiri 

NB. Pealkirja lõpus punkti ei ole. 

 

Arvud 

Arvude esitamisel kasutame kaldume kõrvale institutsioonidevahelisest stiilijuhendist, st ei jaga kuni 

neljakohalisi arve kolmekaupa rühmadesse. Sama kehtib ka arvu ja protsendimärgi vahelise tühiku kohta, mida 

me ei kasuta.  

Tehtemärkide ümber on tühikud, nt 4 – 2 = 2; 4 : 2 = 2. 

Arvude käänamisel numbri ja käändelõpu vahel alati sidekriips (3-ni, 15-st). 

Tuhanded miljonid teisendame miljarditeks, välja arvatud juhul, kui sellise teisendamise tõttu järgneks komale 

enam kui kolm kohta (vt alloleva tabeli eelviimane ja viimane veerg). 

Originaal Tõlge 

3 925 3925 

34 % 34% 

1 010 million 1,010 miljardit 

1789.1 million 1789,1 miljonit 

 

Kontrollikoja väljaannete nimed 

Kontrollikoda avaldab suurel hulgal erinevaid auditiväljaandeid. Tegu on üsna pidevas muutumises oleva 

nimestikuga, mis peegeldab meie sidusrühmade nõudlust ja organisatsiooni strateegias tehtavaid muudatusi. 

Allpool on nimekiri praegustest olulisematest väljaannete liikidest. 

Originaal Tõlge Kommentaar 

Audit in brief  

 

Auditi lühikokkuvõte Aastaaruande kokkuvõte 
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Audit preview 

 

Audititutvustus Auditiplaani (APM) kontsentreeritud 
versioon, mille eesmärk on teavitada 
sidusrühmi alanud auditist ja n-ö 
valmistada neid ette auditiaruande 
peatseks ilmumiseks.  

Audit report Auditiaruanne  

Compendium Kompendium Liikmesriikide kõrgeimate kontrolliasutuste 
ja kontrollikoja koostööprojekt. 

ECA remarks in brief Kokkuvõte kontrollikoja 
märkustest 

Kokkuvõtte kõigist meie peamistest 
kommentaaridest mitmeaastase 
finantsraamistiku kohta, mis sisaldab ka 
konkreetseid poliitikavaldkondi 
puudutavaid tähelepanekuid (nt ELi tulud, 
põllumajandus, ühtekuuluvus, 
teadusuuringud ja innovatsioon, 
naabruspoliitika, arenguabi ja 
rahvusvaheline koostöö). 

Review Ülevaade Läbivaatamine vähemalt pealkirjas ei sobi. 

Review team  – ülevaate koostajad (mitte 
segamini ajada auditirühmaga)  

Opinion Arvamus Kontrollikoja arvamust vajatakse 
finantsmõju omavate õigusaktide 
vastuvõtmiseks. 

Peer Review 

(International peer Review) 

Vastastikune hindamine 

Vastastikune eksperdihinnang 

IATEs on mõlemad, kuid eelistame 
hindamist. Sellises dokumendis hinnatakse 
mingeid aspekte ja kindlasti sisaldab see ka 
hinnanguid, kuid „hindamine“ kui tegevust 
väljendav sõna sobib paremini. 

Review-based 
publications/products 

Ülevaatepõhised 
väljaanded/tooted 

Siia kuuluvad ülevaatearuanded, 
infodokumendid ja teema kiirülevaated. 

Landscape Review Ülevaatearuanne Ülevaatearuande eesmärk on kirjeldada ELi 
tegevust kõnealuses valdkonnas, esitada 
kokkuvõte Euroopa Kontrollikoja ja ELi 
liikmesriikide kõrgeimate kontrolliasutuste 
tähtsaimatest audititest ning selgitada välja 
peamised probleemid, et anda taustteavet 
õigusloomega seotud aruteluks ja 
edasiseks audititööks. 

Briefing paper Infodokument Infodokument ei ole auditiaruanne, vaid 
ülevaatepõhine dokument, mis põhineb 
avalikult kättesaadaval teabel ja audiitorite 
poolt vastavas poliitikavaldkonnas tehtud 
tööl. Koostatakse enne seadusandliku 
ettepaneku valmimist. 
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Rapid case review Teema kiirülevaade Teema kiirülevaade ei ole auditiaruanne, 
selles esitatakse konkreetset teemat 
puudutavad faktid ilma soovitusi andmata. 

Aruannete, üllitiste, uuringute ja projektinimede tõlkimine 

Originaalis tõlkimata jäetud võõrkeelseid projektinimesid me ei tõlgi (nt „La réussite éducative“, „Die 

Renovierung des Warmwassersüstems“). 

Aruannete, üllitiste, uuringute jne nimed, mida väga suure tõenäosusega eesti keelde tõlgitud ei ole, võib 

reeglina jätta originaali keelde (ei ole vaja neid sulgudes tõlkida). Meie tekstides puudutab see eelkõige IMFi, 

OECD, kõikvõimalike mõttekodade jne väljaandeid. See kehtib ka nt SWD dokumentide ja nõukogu dokumentide 

kohta. 

Üldised reeglid: 

- Documents quoted in footnotes and endnotes: leave the original title (usually in English, but documents 
in other languages can be mentioned too) without adding translation in brackets. As usual, just translate 
the general elements like the date and place of publication, the institution, if well known (such as the 
EU institutions, OECD, IMF, UN, EIB, etc.), section, paragraph, etc. Example: (OR: EN) “Basel Committee 
on Banking Supervision, Bank for International Settlements, Stress testing principles, last updated in 
October 2018”; (TR: NL) “Bazels Comité voor bankentoezicht, Bank voor Internationale Betalingen, 
Stress testing principles, voor het laatst geactualiseerd in oktober 2018”. 

- Names of national authorities, offices, institutes etc. mentioned in the text: if the report specifies their 
nature (paying agency, ministry, professional organisation,…), translate and keep the original name in 
brackets, if quoted in the text. Example: (OR: EN) “The resolution of the bank was implemented at 
national level by the Spanish National Resolution Authority (Fondo de Reestructuración Ordenada 
Bancaria)”; (TR: IT) “Autorità nazionale di risoluzione spagnola (Fondo de Reestructuración Ordenada 
Bancaria)”. 

- Titles of projects in annexes or tables (in English or other languages): leave them as they are quoted in 

the original text for translation, irrespective of the language, without adding a translation. 

 

Exceptions: if specifically requested (for example by DOP), e.g. in an Audit Compendium, see List of participating 

EU SAI’s audit work related to public health. Leave the original title and add a translation of the English version 

in square brackets. Example: (OR: SK/EN) “Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení [Public finances 

and property of healthcare facilities]”; (TR: SK/BG) “Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení 

[Публични финанси и активи на здравните заведения]”. 
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Hüperlingid 

Välistele dokumentidele viitavate hüperlinkide puhul tuleb muuta dokumendi keelekood. Seda juhul, 

kui tegu on europa.eu domeeni dokumendiga ja kui eestikeelne tõlge on olemas. Tõlkija ülesanne on 

kontrollida tõlke olemasolu (kas ET koodiga link töötab) ja muuta keelekood. 

 

Terminid 

Terminite tõlkimise aluseks on institutsioonidevaheline terminibaas IATE (https://iate.europa.eu/home). 

Auditivaldkonna terminites lähtume üldiselt Eestis kasutatavatest terminitest. Vt www.audiitorkogu.ee ja 

https://www.audiitorkogu.ee/uploads/Terminite_baas_pdf.pdf  

 

https://www.audiitorkogu.ee/uploads/Terminite_baas_pdf.pdf

