
ARUANNE

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise 
Euroopa Ameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega

(2017/C 417/31)

SISSEJUHATUS

1. Tallinnas, Strasbourgis ja Sankt Johann im Pongaus Asuv Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala 
Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (edaspidi „amet“) loodi Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EÜ) nr 1077/2011 (1). Ameti põhiülesanne on teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II), 
viisainfosüsteemi (VIS) ja Euroopa sõrmejälgede võrdlemise süsteemi (Eurodac) operatiivjuhtimine.

2. Tabelis esitatakse ameti peamised arvandmed (2).

Tabel

Ameti peamised arvandmed

2015 2016

Eelarve (miljonites eurodes) (1) 71,7 82,3

Töötajate arv seisuga 31. detsember (2) 134 144

(1) Allikas: ameti edastatud andmed.
(2) Eelarve arvandmed põhinevad maksete assigneeringutel.

Töötajaskond hõlmab ametnikke, ajutisi teenistujaid, lepingulisi töötajaid ja lähetatud riiklikke eksperte.

KINNITAVAT AVALDUST TOETAV TEAVE

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

ARVAMUS

4. Kontrollikoda auditeeris:

a) ameti raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb finantsaruannetest (3) ja eelarve täitmise aruannetest (1) 
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 286, 1.11.2011, lk 1.
(2) Ameti pädevust ja tegevust tutvustav täiendav teave on leitav selle veebisaidil www.eulisa.europa.eu.
(3) Finantsaruanded sisaldavad bilanssi, tulemiaruannet, rahavoogude aruannet, netovara muutuste aruannet, tähtsamate arvestuspõ-

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

http://www.eulisa.europa.eu


Raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsus

Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta

5. Kontrollikoja hinnangul annab ameti raamatupidamise aastaaruanne 31. detsembril 2016 lõppenud eelarveaasta 
kohta kõikides olulistes aspektides õiglase pildi ameti finantsolukorrast 31. detsembri 2016. aasta seisuga, 
finantstulemustest, rahavoogudest ja netovara muutustest lõppenud aastal vastavalt selle finantsmäärusele ja komisjoni 
peaarvepidaja 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 ameti 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. Ameti juhtkonnal on lõplik vastutus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute 
seaduslikkuse ja korrektsuse eest.

9. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkonna ülesanne hinnata ameti 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 järelevalve 
eest.

Audiitori kohustused raamatupidamise aastaaruande ja selle aluseks olevate tehingute auditeerimisel

11. Kontrollikoja eesmärk on saada piisav kindlus selle kohta, et ameti 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 ameti tasude ja muude tulude 
kogumise korda (kui amet on sellist tulu saanud).

14. Kulude puhul auditeerib kontrollikoda maksetehinguid, kui kulud on kantud, kirjendatud ja heaks kiidetud. 
Ettemakseid auditeeritakse siis, kui vahendite saaja on nende korrakohast kasutamist tõendanud ning amet 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 ameti raamatupidamise aastaaruande kontrollimist vastavalt ELi finantsmääruse artikli 208 
lõikes 4 (1) sätestatud nõuetele.

16. Järgnevad kommentaarid ei sea kontrollikoja arvamust kahtluse alla.

KOMMENTAARID TEHINGUTE SEADUSLIKKUSE JA KORREKTSUSE KOHTA

17. 2016. aastal tellis amet ja võttis vastu 2,8 miljoni euro eest tarneid, mille jaoks puudusid nii eelarve kui õiguslikud 
kohustused (lepingud). Tarnete nõuetega kooskõlla viimiseks koostati eelarve ja võeti õiguslikud kohustused tagasiulatuvalt.

KOMMENTAARID SISEKONTROLLIMEHHANISMIDE KOHTA

18. 2016. aasta juulis avaldatud auditiaruandes jõudis Euroopa Komisjoni siseauditi talitus järeldusele, et protsesside 
üldine ülesehitus ja elluviimine tagavad, et amet juhib SIS II, VIS ja Eurodaci IT-süsteeme viisil, mis võimaldab neid süsteeme 
kasutavatel riiklikel ametiasutustel andmeid omavahel vahetada pidevalt ja katkestusteta. Kuigi siseauditi talitus ei tõstnud 
esile ühtegi väga olulist probleemi, leitakse siiski, et protsesside tõhusust on võimalik suurendada konfiguratsiooni ja 
muudatuste haldamises, uuenduste ja testimise haldamises, probleemidega tegelemisel ning teenuste ja vahejuhtumite 
haldamises. Amet ja komisjoni siseauditi talitus leppisid kokku parandusmeetmete võtmise kava.

KOMMENTAARID EELARVE HALDAMISE KOHTA

19. II jaotisest (halduskulud) järgmisse aastasse üle kantud assigneeringute kogusumma on suur – 5 miljonit eurot ehk 
63 % kõigist assigneeringutest (2015. aastal 9 miljonit eurot ehk 50 %). Ülekandmised on peamiselt seotud hoonete 
hooldamise ja 2017. aastal pakutavate konsultatsiooniteenustega. Järgmise aasta tegevuskulude katmiseks tehtavate 
ülekandmiste suur osakaal on vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega.

KOMMENTAARID USALDUSVÄÄRSE FINANTSJUHTIMISE JA TULEMUSLIKKUSE KOHTA

20. 2015. aasta juunis sõlmis amet 21,5 miljoni euro suuruse ehituslepingu oma hoone ehitamiseks Strasbourgis. 
Peamiseks makseviisiks lepiti kokku etapilised maksed. Eelarve kasutamise suurendamiseks muutis amet 2015. aasta juulis 
lepingut nii, et eelistatud makseviisiks oleksid ettemaksed. 2016. aasta novembriks oli amet lepingusumma täies mahus 
välja maksnud, kuigi ehitustöödest oli tehtud vaid pool.
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(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).



21. Ühel 2016. aastal peetud ameti koosolekul juhtis ameti haldusnõukogus olev komisjoni esindaja tähelepanu 
hoolduskulude suurenemise probleemile. Kuigi nimetatud probleemil on mitmeid põhjuseid, nagu süsteemide pidev 
arendamine ja funktsioonide lisandumine, leidis kontrollikoda hankeid, mille puhul amet ei olnud otsinud kõige soodsamat 
lahendust. Näiteks ostis amet raamlepingu põhjal 4,6 miljoni euro eest uue tarkvara litsentsi kontrollimata, kas raamlepingu 
töövõtja, kes oli ameti ja potentsiaalsete tarkvarapakkujate vaheline vahendaja, oli valinud parima hinnapakkumise.

22. 2016. aasta mais allkirjastas amet viisainfosüsteemi (VIS) ja biomeetriliste tunnuste tuvastamise süsteemi (BMS) 
edaspidiseks arendamiseks ja hooldamiseks ühe konsortsiumiga 194 miljoni euro suuruse raamlepingu, mille maksimaalne 
pikkus on kuus aastat. Leping sõlmiti riigihankemenetluse alusel. Hankel osalemise üheks peamisteks tingimuseks oli BMSi 
tehnoloogiale kaubandusliku juurdepääsu omamine. Kuna BMSi tehnoloogia välja töötanud ettevõte ei olnud aga 
lepinguliselt kohustatud ühelegi huvitatud pakkujale kaubanduslikku juurdepääsu võimaldama, oli see potentsiaalne oht 
menetluse konkurentsile.

23. Ameti välishindamine tehti komisjoni nimel ajavahemikus märtsist kuni detsembrini 2015 ja selle tulemused esitati 
lõplikus hindamisaruandes 2016. aasta märtsis. Hindamises järeldati, et amet aitab kaasa vabadusel, turvalisusel ja õigusel 
rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimisele ja täidab oma ülesandeid tulemuslikult. Operatiivjuhtimise 
edaspidiseks täiustamiseks andsid hindajad 64 soovitust, millest seitset peetakse kriitilise tähtsusega soovituseks ja 11 väga 
oluliseks. Amet on soovituste rakendamiseks koostanud kava, mida praegu ellu viiakse.

EELMISTE AASTATE KOMMENTAARIDE PÕHJAL VÕETUD MEETMED

24. 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)

2013

Ameti asutamismääruse kohaselt peavad Schengeni acquis’ rakenda-
mise, kohaldamise ja edasiarendamisega ning EURODACiga seotud 
meetmetega ühinenud riigid maksma osamaksu ameti eelarvesse. 
Schengeni lepinguga ühinenud riigid kasutasid 2013. aastal ameti 
hallatavaid süsteeme, ehkki komisjoniga peetavad läbirääkimised 
alles käisid.

Pooleli

2014

Raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust puudutava asjaolu 
rõhutamine

Ilma punktis 8 esitatud arvamust kahtluse alla seadmata juhib 
kontrollikoda tähelepanu Schengeni infosüsteemi (SIS II), viisainfo-
süsteemi (VIS) ja EURODACi süsteemide väärtuse kajastamisele 
ameti raamatupidamises. Nimetatud süsteemide käitamine kujutab 
endast ameti põhitegevust. Arenduskulude suurust näitava usaldus-
väärse ja täieliku teabe puudumise tõttu kajastati süsteemid ameti 
raamatupidamises samas netosummas, milles need olid kajastatud 
komisjoni raamatupidamises ja nende väärtust ajakohastati aasta 
lõpus (ca 6,6 miljonit eurot ülekande tegemise kuupäeval ja 
2,1 miljonit eurot 31. detsembril 2014). Need summad hõlmavad 
peamiselt riistvara ja kasutusvalmis tarkvarakomponente ega sisalda 
tarkvara arenduskulusid (vt ameti raamatupidamise aastaaruande lisa 
6.3.1).

Lõpetatud

2015

Amet sõlmis töövõtjaga 2 miljoni euro suuruse raamlepingu 
hanketeenuste osutamiseks (hanketeenused), mis olid seotud 
kolmanda poole korraldatud koolitus- ja õppeteenuste osutamisega 
(koolitusteenused). Töövõtja määrab vastavalt taotlustele kindlaks 
sobivad koolitusteenused ja esitab koolitusteenuste kohta hinnapak-
kumise, millele lisandub tasu töövõtja hanketeenuse eest (edukusta-
su). Raamlepingus aga ei täpsustata, et hanketeenused peavad olema 
kooskõlas ameti finantseeskirjade hankeid käsitlevate sätetega. Seega 
praeguse protsessi puhul, mil hinnapakkumine edastatakse ametile 
heakskiitmiseks, ei tagata, et teenuste hinnad vastavad kõikidele 
finantseeskirjade nõuetele.

Alustamata

2015
Osalemiskutse avaldamine ja kandidaatide eelvalik läbirääkimistega 
hankemenetluses (mille hinnanguline maksumus on 20 miljonit 
eurot) osalemiseks toimus eelarvevahendite käsutaja volituseta.

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

kohaldata)

2015

Eelarve II jaotisest (halduskulud) üle kantud kulukohustustega seotud 
assigneeringute kogusumma oli 9 miljonit eurot ehk 50 % kõigist 
assigneeringutest (2014. aastal 15 miljonit eurot ehk 87 %). 
Ülekandmised tulenesid peamiselt suuremahulisest lepingust Stras-
bourgi hoone laiendamiseks (4,6 miljonit eurot) ning mitmeaastaste 
lepingute raames osutatud teenustest.

E/K

2015

Schengeni lepinguga ühinenud riikidega (Šveits, Liechtenstein, Island 
ja Norra) ei ole ikka veel kokku lepitud eeskirju, milles määratletaks 
nende osalemine ameti töös, sh ka nende hääleõigus ja osamakse 
ameti eelarvesse. Eeskirjade puudumisel osalevad Schengeni lepin-
guga ühinenud riigid ameti eelarve III jaotise (tegevuskulud) 
rahastamises vastavalt ELiga alla kirjutatud assotsieerimislepingu 
sättele. Riigid ei osale siiski veel ameti eelarve I ja II jaotise (palgad ja 
muud halduskulud) tegevuste rahastamises.

Pooleli

2015

Hankemenetluste audit näitas, et amet oli sõlminud lepinguid või 
pidanud läbirääkimisi üheainsa töövõtjaga, ilma tellitavaid teenuseid 
täpselt kindlaks määramata. See piirab konkurentsi ja suurendab 
sõltuvust konkreetsest töövõtjast. Amet peaks sõlmima lepingud 
mitme tarnijaga või vajalikud teenused võimaluse korral täpsemini 
kindlaks määrama.

Alustamata
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AMETI VASTUS

17. Menetlused valiti kiirete operatiivvajaduste täitmiseks ja reageerides kiiresti kasvavale andmesäilitusmahule, mida 
vajavad liikmesriigid.

18. Amet võtab kontrollikoja kommentaari teadmiseks. eu-LISA ja komisjoni siseauditi talitus on kokku leppinud ja 
rakendamas tegevuskava, kuidas lahendada täheldatud probleemi.

20. I ja II jaotise ülekandmisi vaadatakse pidevalt läbi ja kavandatakse nii, et neid aja jooksul vähendada vähima 
võimalikuni ja kasutada ainult põhjusega.

Üks tulemusnäitaja on, et 2016. aastasse üle kantud liigendamata assigneeringutest summas 19 551 594,31 eurot tühistati 
ainult 474 015,04 eurot (2,42 %).

21. Ettenähtud makseviis lähtus eelarvepiirangutest, mis reguleerivad liigendamata assigneeringute kasutamist n+1 aasta 
jooksul, et täielikult ära kasutada C1- ja C2-assigneeringuid.

Ettemaksed olid seotud vastava finantstagatisega, mis vabastati tööde edenedes. See vähendas ameti riski. Peale 
finantstagatiste andis töövõtja ka 5 % täitmistagatise, mis on vahetult seotud lepingukohustuste täitmisega.

22. Viisainfosüsteemi (VIS) komponentide hoolduse laiendamisega seoses hinnati, et kavandatud muudatusi ei saa 
põhilepingust tehniliselt ega majanduslikult eraldada. Selles suhtes tuleb märkida, et Elise otsimootori intellektuaalo-
mandiõiguste omanik on WCC. Seega oleks kes tahes müüja tegelikult WCC allhankija ega saaks pakkuda parimat hinda. 
Lisaks arvestas SC 14 peale WCC Elise litsentside kestvuse ka nende järelhooldust, mida ei saa anda kolmandast isikust 
müüjale, ilma et kahjustataks töökorras hoidmise lepingu alusel viisainfosüsteemi hooldava töövõtja üldvastutust.

Samuti tuleb märkida, et WCC Elise püsilitsentside omandamine tekitas ametile olulisi pikaajalisi sääste, hinnanguliselt 
402 243,22 eurot nelja aasta jooksul.

Tuleb ka märkida, et raamlepingu eritingimuste artiklis I.19.1 on enamsoodustuskliendi klausel, mis veelgi kaitseb ameti 
finantshuvi töövõtjalt riist- või tarkvara hankimisel.

23. Amet võtab kontrollikoja tuvastatud potentsiaalse riski teadmiseks, kuid märgib, et risk ei teostunud, sest ükski 
majandustegevuses osaleja ei esitanud vastuväiteid tehnoloogiale juurdepääsu suhtes. Seega on ametil piisav kindlus, et 
kokkulepet järgiti.

24. Amet võtab kontrollikoja kommentaari teadmiseks ja kinnitab, et kokku lepitud tegevuskava on rakendamisel. 
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