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Audiitorite sõnul vajavad ELi põllumajanduskulutuste uued 
kontrollimehhanismid parandamist 

Euroopa Kontrollikoja uue aruande kohaselt on liikmesriikide sertifitseerimisasutuste uus roll 
ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) kulutuste seaduslikkuse ja korrektsuse kontrollimisel küll 
positiivne samm, ent Euroopa Komisjoni loodud raamistiku ülesehituses on olulisi puudusi. 
Audiitorid uurisid, kas komisjoni raamistik võimaldas liikmesriikide sertifitseerimisasutustel 
esitada arvamused kooskõlas ELi määruste ja rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega. 
Auditi põhjal esitati olukorra parandamiseks mitmeid soovitusi, mida peab arvesse võtma 
komisjoni 2018. aastal kehtima hakkavates uutes suunistes.  

Alates 1996. aastast on liikmesriikide määratud sõltumatud sertifitseerimisasutused auditeerinud 
enda riikide ÜPP makseasutusi. Alates aastast 2015 on sertifitseerimisasutused pidanud esitama 
ka arvamuse komisjonile hüvitamiseks esitatud kulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta.  

Aruande eest vastutav kontrollikoja liige João Figueiredo kinnitab, et sertifitseerimisasutuste 
uus roll on positiivne samm, kuna see võib aidata liikmesriikidel tugevdada oma 
kontrollisüsteeme ja vähendada auditikulusid. Lisaks võimaldab see komisjonil saada täiendavat 
sõltumatut kindlust kulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. 

Audiitorid järeldavad sellegipoolest, et „komisjoni poolt uue süsteemi rakendamise esimeseks 
aastaks loodud raamistikul on olulisi puudusi. Seetõttu ei vasta sertifitseerimisasutuste 
arvamused olulistes valdkondades täiel määral auditeerimisstandarditele ja -eeskirjadele.“  

Audiitorid märgivad, et komisjoni kindlustandev mudel põhineb endiselt liikmesriikide 
kontrollistatistikal. 2015. aastal oli sertifitseerimisasutuste arvamus vaid üks komisjoni poolt 
arvesse võetud tegur. Juhul, kui sertifitseerimisasutuste töö on tehtud usaldusväärselt, peaks 
sellest audiitorite veendumuse kohaselt saama kulude seaduslikkuse ja korrektsuse hindamise 
peamine element. 

Kontrollikoda leidis suunistes mitmeid puudusi, mis puudutavad sisekontrollisüsteemidest 
saadava kindluse määra tegelikust suuremana näitamise riski, valimite esinduslikkust, lubatud 
testimise liike, kahe eri veamäära arvutamist ja nende kasutamist, ning tegelikust väiksemal 
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veamääral põhinevaid arvamusi. 

Eelkõige soovitavad audiitorid komisjonil: 

• kasutada sertifitseerimisasutuste töö tulemusi kindluse tagamise mudeli peamise 
elemendina (kui töö on asjakohaselt määratletud ja läbi viidud); 

• nõuda sertifitseerimisasutustelt, et nad kasutaksid valimite esinduslikkuse tagamiseks 
asjakohaseid kaitsemehhanisme; 

• lubada sertifitseerimisasutustel teha kohapealseid kontrolle ja auditiprotseduure 
vastavalt nende endi äranägemisele; 

• nõuda sertifitseerimisasutustelt seaduslikkuse ja korrektsuse kohta ainult ühe veamäära 
arvutamist; 

• tagada, et sertifitseerimisasutuste arvutatud veamäär sisaldaks asjakohaselt ka 
makseasutuste kontrollistatistikas esitatud veamäära. 

Toimetajatele 

Ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) perioodi 2014–2020 eelarve on 363 miljardit eurot, mis 
moodustab ca 38 % mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 kogueelarvest. ÜPP eelarvet 
täidab komisjon koostöös liikmesriikidega. Kuigi komisjon on eelarve täitmise liikmesriikide poolt 
määratud makseasutustele delegeerinud, kannab ta lõplikku vastutust ELi eelarve täitmise eest ja 
peab tagama, et ELi finantshuvid oleksid kaitstud selliselt nagu siis, kui komisjon teostaks neid 
delegeeritud eelarve täitmise ülesandeid ise.  

Eriaruanne nr 7/2017: „Sertifitseerimisasutuste uus roll ÜPP kulude puhul: positiivne samm ühtse 
auditi mudeli suunas, kuid olulised puudused tuleb kõrvaldada“ on kättesaadav Euroopa 
Kontrollikoja veebisaidil (eca.europa.eu) ELi 23 keeles. 

 

 


