
ARUANNE

elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo eelarveaasta 2016 
raamatupidamise aastaaruande kohta koos büroo vastusega

(2017/C 417/03)

SISSEJUHATUS

1. Riias asuv Elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo (edaspidi „büroo“) asutati 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1211/2009 (1). Büroo peamine ülesanne on pakkuda elektroonilise side 
Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ametile (BEREC) professionaalseid ja haldusalaseid tugiteenuseid ning 
reguleerivate asutuste nõukogu juhtimisel koguda ja analüüsida teavet elektroonilise side kohta ning levitada liikmesriikide 
reguleerivates asutustes head reguleerimistava – näiteks ühiseid lähenemisviise, metoodikat ja juhiseid ELi reguleeriva 
raamistiku rakendamiseks.

2. Tabelis esitatakse büroo peamised arvandmed (2).

Tabel

Büroo peamised arvandmed

2015 2016

Eelarve (miljonites eurodes (1) 4,0 4,2

Töötajate arv seisuga 31. detsember (2) 26 27

(1) Eelarve arvandmed põhinevad maksete assigneeringutel.
(2) Töötajaskond hõlmab ametnikke, ajutisi teenistujaid, lepingulisi töötajaid ja lähetatud riiklikke eksperte.

Allikas: büroo edastatud andmed

KINNITAVAT AVALDUST TOETAV TEAVE

3. Kontrollikoja auditi lähenemisviis koosneb analüütilistest auditiprotseduuridest, tehingute otsesest testimisest ning 
büroo järelevalve- ja kontrollisüsteemide peamiste kontrollimehhanismide hindamisest. Lisaks kasutatakse teiste audiitorite 
tööst saadud auditi tõendusmaterjali ning analüüsitakse juhtkonna esitisi.

ARVAMUS

4. Kontrollikoda auditeeris:

a) büroo raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb finantsaruannetest (3) ja eelarve täitmise aruannetest (4) 
31. detsembril 2016. aastal lõppenud eelarveaasta kohta,

b) raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

nagu sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 287.
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(1) ELT L 337, 18.12.2009, lk 1.
(2) Büroo pädevust ja tegevust tutvustav täiendav teave on leitav büroo veebisaidil www.berec.europa.eu.
(3) Finantsaruanded sisaldavad bilanssi, tulemiaruannet, rahavoogude aruannet, netovara muutuste aruannet, tähtsamate arvestuspõ-

himõtete kokkuvõtet ja muud selgitavat teavet.
(4) Eelarve täitmise aruanded sisaldavad kõiki eelarvetoiminguid koondavaid aruandeid ja selgitavaid lisasid.

http://www.berec.europa.eu


Raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsus

Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta

5. Kontrollikoja hinnangul annab büroo raamatupidamise aastaaruanne 31. detsembril 2016 lõppenud eelarveaasta 
kohta kõikides olulistes aspektides õiglase pildi büroo finantsolukorrast 31. detsembri 2016. aasta seisuga, 
finantstulemustest, rahavoogudest ja netovara muutustest lõppenud aastal vastavalt selle finantsmäärusele ja komisjoni 
peaarvepidaja poolt vastu võetud arvestuseeskirjadele. Viimased põhinevad rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku sektori 
raamatupidamisstandarditel.

Raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkus ja korrektsus

Tulud

Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

6. Kontrollikoja hinnangul on 31. detsembril 2016 lõppenud eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande aluseks 
olevad tulud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed.

Maksed

Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate maksete seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

7. Kontrollikoja hinnangul on 31. detsembril 2016 lõppenud eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande aluseks 
olevad maksed kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed.

Juhtkonna ja majandusüksuse valitsemise eest vastutavate isikute kohustused

8. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitele 310–325 ja büroo finantsmäärusele vastutab juhtkond 
rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku sektori raamatupidamisstandardite kohase raamatupidamise aastaaruande 
koostamise ja esitamise ning raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse 
eest. Juhtkonna kohustused hõlmavad finantsaruannete koostamiseks ja esitamiseks vajalike sisekontrollimehhanismide 
kavandamist, rakendamist ja käigushoidmist nii, et neis ei esineks pettusest või vigadest tingitud olulist väärkajastamist. 
Juhtkond vastutab ka selle eest, et finantsaruannetes kajastatud tegevus, finantstehingud ja teave oleks kooskõlas 
vastavate õigusaktidega. Büroo juhtkonnal on lõplik vastutus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute 
seaduslikkuse ja korrektsuse eest.

9. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkonna ülesanne hinnata büroo vastavust tegevuse jätkuvuse 
põhimõttele, avaldades tegevuse jätkuvusega seotud küsimused, kui see on asjakohane, ja lähtudes raamatupidamises 
tegevuse jätkuvuse põhimõttest.

10. Isikud, kelle ülesandeks on majandusüksuse valitsemine, vastutavad majandusüksuse finantsaruandluse üle 
järelevalve tegemise eest.

Audiitori kohustused raamatupidamise aastaaruande ja selle aluseks olevate tehingute auditeerimisel

11. Kontrollikoja eesmärk on saada piisav kindlus selle kohta, et büroo raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda 
olulisi väärkajastamisi ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed, ning esitada oma auditi põhjal 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule või muudele asjaomastele eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavatele 
institutsioonidele kinnitav avaldus, mis kinnitab raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ning selle aluseks olevate 
tehingute seaduslikkust ja korrektsust. Piisav kindlus on väga suurt tõenäosust tähistav kindlus, kuid see ei taga, et oluline 
väärkajastamine või nõuete mittejärgimine auditi käigus alati avastatakse. Need võivad tuleneda pettusest või veast ja neid 
peetakse oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majandusotsuseid, mida 
kasutajad raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.
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12. Auditi käigus viiakse läbi protseduure auditi tõendusmaterjali kogumiseks aruandes esitatud summade ja andmete 
ning aruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. Audiitor valib protseduurid, tuginedes oma 
hinnangule, sh hinnates aruandes pettusest või vigadest põhjustatud olulise väärkajastamise ja selle aluseks olevate 
tehingute Euroopa Liidu õigusraamistiku olulise nõuetele mittevastavuse riski. Asjakohaste auditiprotseduuride 
kavandamiseks (kuid mitte arvamuse esitamiseks sisekontrollimehhanismide tulemuslikkuse kohta) võtab audiitor 
riskihinnangu tegemisel arvesse aruande koostamiseks ja õiglaseks esitamiseks ning selle alustehingute seaduslikkuse ja 
korrektsuse tagamiseks rakendatud sisekontrollimehhanisme. Auditi käigus hinnatakse ka kasutatud arvestuspõhimõtete 
asjakohasust ja juhtkonna koostatud arvestushinnangute põhjendatust, samuti aruande üldist esituslaadi.

13. Tulude puhul kontrollib kontrollikoda komisjonilt saadud toetust ning hindab büroo tasude ja muude tulude 
kogumise korda (kui büroo on sellist tulu saanud).

14. Kulude puhul auditeerib kontrollikoda maksetehinguid, kui kulud on kantud, kirjendatud ja heaks kiidetud. Kõiki 
makseliike, välja arvatud ettemaksed, auditeeritakse nende tegemise seisuga. Ettemakseid auditeeritakse siis, kui vahendite 
saaja on nende korrakohast kasutamist tõendanud ning büroo on need kas samal aastal või hiljem tasaarvestuse 
tegemisega heaks kiitnud.

15. Käesoleva aruande ja kinnitava avalduse koostamisel võttis kontrollikoda arvesse sõltumatu välisaudiitori 
audititööd, mis hõlmas büroo raamatupidamise aastaaruande kontrollimist vastavalt ELi finantsmääruse artikli 208 
lõikes 4 (5) sätestatud nõuetele.

16. Järgnevad kommentaarid ei sea kontrollikoja arvamust kahtluse alla.

KOMMENTAARID TEHINGUTE SEADUSLIKKUSE JA KORREKTSUSE KOHTA

17. Märtsis 2016 käivitas büroo oma töötajate laste jaoks kooli leidmiseks hankemenetluse uue raamlepingu 
sõlmimiseks kahe olemasoleva rahvusvahelise kooliga Riias. Hanke tehnilises kirjelduses märgiti, et büroo sõlmib kahe 
pakkujaga ühe raamlepingu, lepingu sõlmimise kriteeriumides on aga öeldud, et kooli valiku üle otsustab lapsevanem. 
Sellest tulenevalt põhineb juulis 2016 allkirjastatud 400 000 euro suurune raamleping vastukäivatel kontseptsioonidel, mis 
tekitab õiguslikku ebakindlust büroole ja koolidele. Lisaks ei olnud antud juhul raamlepingu sõlmimine üldse vajalik.

18. Üks töötaja määrati peale tema tegevusüksuse ümberliigitamist kohe kõrgema palgaastme 2. järku (1. järgu asemel), 
mis ei ole kooskõlas ELi personalieeskirjadega.

KOMMENTAARID USALDUSVÄÄRSE FINANTSJUHTIMISE JA TULEMUSLIKKUSE KOHTA

19. Märtsis 2016 kirjutas büroo alla 60 000 euro suurusele lepingule professionaalseid tugiteenuseid ja 
nõustamisteenuseid pakkuvate töötajate palkamiseks. Hankemenetlus põhines ainult hinnal. Konsultandi palkamine ilma 
tema pädevust ja kogemust kriteeriumidena arvestamata ei taga parimat kulutõhusust.

MUUD KOMMENTAARID

20. Aastal 2016 oli keskmine büroos töötatud aeg 2,58 aastat ning tööjõu voolavus oli kõrge (25 %). Selline olukord 
mõjutab büroo tõhusust ning seab ohtu selle tööprogrammide rakendamise. Selle võimalik põhjus võib olla asukohariigis 
kohaldatav palga paranduskoefitsient (2016. aasta 1. juuli seisuga 73 %).
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(5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).



21. Büroo asutamismääruses ei nõuta tulemuslikkuse perioodilist välishindamist. Büroo peaks koos komisjoniga 
kaaluma sellise hindamise tellimist vähemalt iga viie aasta tagant, nagu seda tehakse suuremas osas ametitest. 
Asutamismääruse läbivaatamisel tuleks selline nõue sisse viia.

EELMISTE AASTATE KOMMENTAARIDE PÕHJAL VÕETUD MEETMED

22. Ülevaade kontrollikoja eelmiste aastate kommentaaride põhjal võetud parandusmeetmetest on esitatud lisas.

IV auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Baudilio TOMÉ MUGURUZA, võttis käesoleva aruande vastu 
19. septembri 2017. aasta koosolekul Luxembourgis.

Kontrollikoja nimel

president

Klaus-Heiner LEHNE 
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LISA

Eelmiste aastate kommentaaride põhjal võetud meetmed

Aasta Kontrollikoja kommentaarid
Parandusmeetmete võtmise seis
(lõpetatud/pooleli/alustamata/ei 

kohaldata)

2014

2014. aasta eelarves ette nähtud eraldis, mille pidid moodustama 
BERECi vaatlejastaatusega EFTA (1) riikide reguleerivate asutuste 
osamaksed, ei realiseerunud, kuna puudusid kokkulepped EFTA 
riikidega.

Alustamata

2015

2013. aastal sõlmis büroo nelja-aastase raamlepingu ametialaste 
ürituste korraldamisteenuste lepingu. Büroo oli aga oma vajadusi 
alahinnanud ja lepingu maht oli ära kasutatud detsembriks 2014. 
Uue raamlepingu sõlmimiseks käivitati hankemenetlus aga alles 
augustis 2015. Vahepeal hankis büroo neid teenuseid samalt 
tarnijalt, kasutades ostutellimusi ja madala maksumusega lepinguid 
(läbirääkimistega hankemenetlused) (2). Niimoodi hangitud teenuste 
kogusumma ületas kehtestatud piirmäära (3). Büroo oleks pidanud 
kasutama avatud hankemenetlust, mis võimaldab kõikidel huvitatud 
ettevõtjatel pakkumuse esitada.

Lõpetatud

2015
Büroo eelarve täitmise aruanne on vähem üksikasjalikum kui 
enamikul teistel ametitel, mis näitab, et ametite eelarvearuandluse 
suunised peaksid selgemad olema.

Lõpetatud

2015

Kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmiste määr oli 
kõrge II jaotises (halduskulud) – 134 228 eurot ehk 44 % (2014. 
aastal 91 757 eurot ehk 40 %). Need ülekandmised on seotud 
põhiliselt teenustega, mille osutamine toimub pärast 2015. aastat.

E/K

(1) Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon.
(2) Hanke-eeskirjade kohaselt piirdub konkurents ostutellimuste puhul ühe kandidaadi ja madala maksumusega lepingute puhul 

kolmega.
(3) Sõlmitud lepingute kogusumma on ligikaudu 80 000 eurot, kuid komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1268/2012 artiklis 137 

sätestatud piirmäär on 60 000 eurot.
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BÜROO VASTUS

18. Vastuvõtval liikmesriigil Lätil ei ole akrediteeritud Euroopa kooli. Uue akrediteeritud Euroopa kooli asutamine võtab 
aega. Seni on BERECi Büroo ajutise meetmena sõlminud otselepingud koolidega, mille peamine õppekeel on inglise, 
prantsuse ja saksa keel, et tagada töötajate laste rahvusvaheline õpe kooskõlas komisjoni suunistega personalipoliitika kohta 
Euroopa reguleerivates asutustes (1). BERECi Büroo nõustub kontrollikoja tähelepanekuga, et teenuste raamlepingud ei ole 
BERECi Büroo kooliprobleemi lahendamisel asjakohased, ja kasutab tulevikus otseseid teenuslepinguid koolidega, ilma 
hanketa. BERECi Büroo oleks tänulik komisjoni ajakohaste suuniste eest, mis arvestaksid kooliteenuste eripära.

19. Ühise ümberliigituskomitee soovituste ja kõigi ümberliigituskõlblike ajutiste töötajate toimikute alusel võttis 
ametisse nimetav asutus vastu ümberliigitatavate ajutiste töötajate nimekirja.

Lisaks nõustus ametisse nimetav asutus haldusjuhi ettepanekul ja pärast põhjalikku analüüsi nimetatud töötaja ümber 
liigitama kõrgema palgaastme 2. järku, mitte 1. järku; see ex ante erand registreeriti kooskõlas kehtestatud 
finantseeskirjadest ja menetlustest kõrvalekallete haldamise eeskirjadega.

20. BERECi Büroo nõustub üldiselt kommentaariga personalihaldusteenuste raamlepingu kohta. Esimese erilepingu 
rakendamine on juba tekitanud mõningaid raskusi seoses asjaoluga, et lepingu sõlmimine põhines ainult hinnal, mitte 
konsultandi pädevusel ja kogemusel.

Täielikus kooskõlas kontrollikoja märkustega lõpetas BERECi Büroo raamlepingu ja kehtestab vajalike teenuste saamiseks 
teistsuguse strateegia.

21. BERECi Büroo nõustub, et tööjõu suur voolavus on riskitegur, mis kajastub riskide registris olulise riskina, eelkõige 
arvestades asutuse väiksust, mille tõttu tekitab tööjõu suur voolavus suuremat kahju (BERECi Büroo on väikseim 
detsentraliseeritud Euroopa Liidu asutus).

Juhtkond töötab praegu välja leevendusmeetmeid, kuid mõni tööjõu voolavust mõjutav strukturaalne ja väline 
horisontaaltegur ei sõltu BERECi Büroost, vaid tuleneb BERECi Büroo piirkondlikust/kohalikust tegevuskeskkonnast.

Riskitegurit suurendas hiljutine netopalga vähenemine Läti paranduskoefitsiendi pideva vähendamise tõttu.

Iga meede, mida BERECi Büroo võtab või kavandab olukorra parandamiseks, võib seda riski ainult leevendada; töötajate 
säilitamise probleemi püsivaks lahendamiseks on vaja välist sekkumist, eelkõige seoses praeguse paranduskoefitsientide 
süsteemiga.

22. BERECi Büroo on teinud komisjoniga koostööd, et koostada asutamismääruse artiklis 25 sätestatud hindamis-
aruanne, ja on valmis tegema komisjoniga koostööd tulevaste hindamiste osas. BERECi Büroo täidab kõik valdkonna 
nõuded, mida võib kehtestada seadusandja. Praegu on BERECi määrus läbivaatamisel ja komisjoni ettepanekus on erisäte 
korduva hindamise kohta iga viie aasta tagant. 
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(1) KOM(2005) 5304.


