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ELi audiitorite sõnul ei ole ELi delegatsioonide hoonete puhul 
alati tegu raha kõige otstarbekama kasutamisega 

Euroopa Kontrollikoja avaldatud uue aruande kohaselt ei ole ELi diplomaatide käsutuses 
olevate üle maailma paiknevate kontorihoonete ja residentside puhul alati tegu raha kõige 
otstarbekama kasutamisega; puudusi on hoonete valimisel ja haldamisel. 

Euroopa välisteenistus koordineerib ELi välis- ja julgeolekupoliitikat. Välisteenistuse ülesanne on 
tagada ELi üle kogu maailma asuva ligi 140 delegatsiooni töötajatele kontorihooned ja 
delegatsioonide juhtidele residentsid. 2014. aastal moodustasid Euroopa välisteenistuse 
kulutused delegatsioonide hoonetele 165 miljonit eurot. 

Audiitorid hindasid 30 delegatsioonide hoone valikuprotsessi, küsimustikud saadeti kõigile 
delegatsioonidele ja külastati neist nelja (Nepal, Tansaania, Türgi ja Ameerika Ühendriigid – 
Washington). Leiti, et hooned vastasid üldiselt vajadustele, ent ei pakkunud kuludele vastavat 
tulu, kuna nad ületasid kohati pinna suurusele kinnisvarapoliitikas seatud ülemmäära, osa 
välisteenistuse omandis olevaid hooneid seisis kasutuseta ja mõned ühiskasutuses olevate 
hoonete üürnikelt küsitavad tasud ei katnud kõiki kulusid. 

Aruande eest vastutava kontrollikoja liikme Pietro Russo sõnul „aitab ELi delegatsioonide 
hoonete mõjus haldamine kaasa ELi välispoliitika, kaubanduse ja arengukoostöö eesmärkide 
saavutamisele. Mõjus haldamine peab aga tähendama ka kuludele vastavat tulu.“  

Audiitorite sõnul ei vali Euroopa välisteenistus alati õigeid hooneid, kuna valikuprotseduuri 
rakendamise igas suuremas etapis esineb mõningaid puudusi: mõnel delegatsioonil ei ole 
sobivate variantide leidmiseks piisavaid teadmisi ja peakorter ei paku neile küllaldast tuge; kui 
delegatsioonid esitavad peakorterile variante, ei põhine see alati usaldusväärsel tehnilisel ja 
rahalisel analüüsil; selleks ajaks, kui peakorter oma lõpliku otsuse teeb, on lepingu sõlmimiseks 
kohati juba liiga hilja ja otsus ei kujuta endast alati kõige otstarbekamat raha kasutamist. 

Peale seda, kui Euroopa välisteenistus on hooned välja valinud, hindab ta kohapealsete 
külastuste abil küll regulaarselt nende vastamist vajadustele, ent ei suuda kindlaks teha kõiki 
puudusi. Lisaks ei kajasta Euroopa välisteenistus oma järelevalvetegevuse tulemusi 
usaldusväärselt teenistuse infosüsteemides. Audiitorite sõnul takistab usaldusväärse põhiteabe 
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puudumine mõjusat planeerimist.  

Euroopa välisteenistus soovib pikaajalises perspektiivis omandada delegatsioonide jaoks rohkem 
kontoripindu ja leppis kokku tingimused kuni 200 miljoni euro laenamiseks. Audiitorite sõnul on 
aga välisteenistusel vähe kogemusi kinnisvara haldamise alal ning välisteenistuse omandis 
olevate hoonete haldamiseks puuduvad praeguseni mõjusad süsteemid. 

Ülalkirjeldatud leidude valguses soovitavad audiitorid Euroopa välisteenistusel: 

• lisada kontorihoonete puhul kinnisvarapoliitika eesmärkidele ka keskkonnategurid, 
juurdepääs puudega inimestele ja paindlikkus; 

• tagada, et delegatsioonidelt ruume üürivate teiste organisatsioonide makstavad tasud 
oleksid järjepidevad ja kataksid täielikult kulud; 

• olla hoonete valimise menetluse kasutamisel rangem; 
• kasutada kontorihoonete üürihindade kontrollimiseks ja jälgimiseks ühte keskset 

infoallikat; 
• parandada oma kinnisvara haldamise infosüsteemi nii, et see pakuks 

kavandamisprotsessi jaoks usaldusväärsemat ja asjakohasemat teavet; 
• täiendada peakorteri kinnisvara haldamise alaseid teadmisi, et töötada välja 

strateegilisem lähenemisviis; 
• kehtestada pindade üürimise, ostu, müügi, muudatuste ja hoolduse jaoks keskmise 

tähtajaga prioriteedid; 
• võtta kasutusele süsteemid Euroopa välisteenistuse omandis olevate hoonete mõjusaks 

haldamiseks. 

 

Toimetajatele 

Peale Euroopa välisteenistuse loomist 1. jaanuaril 2011 võttis teenistus Euroopa Komisjonilt üle 
kõigi ELi delegatsioonide juhtimise. Välisteenistus pakub 140 delegatsioonis kontoripinda 5 300 
inimesele. Euroopa välisteenistus vastutab ka delegatsioonide juhtide residentside ning 2 400 
töötajale elamispinnakulude hüvitamise või neile elamispinna pakkumise eest.  

Eriaruanne nr 7/2016: „Euroopa välisteenistuse hoonete haldamine üle kogu maailma“ on 
kättesaadav ELi 23 ametlikus keeles. 

2014. aastal avaldas kontrollikoda sarnast teemat käsitleva eriaruande nr 11/2014: „Euroopa 
välisteenistuse loomine“ (aruanne on kättesaadav aadressil eca.europa.eu). 

 


