
ARUANNE

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise 
Euroopa Ameti eelarveaasta 2015 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega

(2016/C 449/32)

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 (EL) nr 1077/2011 (1). Ameti põhiülesanne on teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II), viisainfosüsteemi 
(VIS) ja EURODACi operatiivjuhtimine.

2. Tabelis esitatakse ameti peamised arvandmed (2).

Tabel

Ameti peamised arvandmed

2014 2015

Eelarve (miljonites eurodes) (1) 64,9 71,7

Töötajate arv seisuga 31. detsember (2) 129 134

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

Allikas: ameti edastatud andmed.

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.

KINNITAV AVALDUS

4. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 287 sätetele auditeeris kontrollikoda:

a) ameti raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb finantsaruannetest (3) ja eelarve täitmise aruannetest (4) 
31. detsembril 2015. aastal lõppenud eelarveaasta kohta,

b) raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust.

Juhtkonna kohustused

5. Juhtkond vastutab ameti raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest ning aastaaruande 
aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse eest (5):
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(1) ELT L 286, 1.11.2011, lk 1.
(2) Ameti pädevust ja tegevust tutvustav täiendav teave on leitav ameti veebisaidil www.eulisa.europa.eu .
(3) Finantsaruanded sisaldavad bilanssi ja tulemiaruannet, rahavoogude aruannet, netovara muutuste aruannet, oluliste arvestuspõ-

himõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid.
(4) Need koosnevad eelarve tulemiaruandest ja selle lisast.
(5) Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1271/2013 (ELT L 328, 7.12.2013, lk 42) artiklid 39 ja 50.

http://www.eulisa.europa.eu


a) juhtkonna kohustused seoses ameti raamatupidamise aastaaruandega hõlmavad finantsaruannete koostamiseks ja 
õiglaseks esitamiseks vajaliku sisekontrollisüsteemi kavandamist, rakendamist ja käigushoidmist nii, et neis ei esineks 
pettusest või vigadest tingitud olulisi väärkajastamisi, komisjoni peaarvepidaja vastu võetud raamatupidamiseeskirja-
del (6) põhinevate asjakohaste arvestuspõhimõtete valimist ja rakendamist ning arvestushinnangute koostamist, mis 
on asjaolusid arvestades mõistlikud. Direktor kiidab ameti raamatupidamise aastaaruande heaks pärast seda, kui 
peaarvepidaja on selle kogu olemasoleva teabe põhjal koostanud ning lisanud teatise, milles ta muu hulgas kinnitab, et 
omab piisavat kindlust selle kohta, et raamatupidamise aastaaruanne annab ameti finantsolukorra kohta kõikides 
olulistes aspektides õige ja õiglase ülevaate;

b) alustehingute seaduslikkuse ja korrektsuse tagamiseks ning usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte järgimiseks on 
juhtkond kohustatud kavandama, rakendama ja käigus hoidma mõjusat ja tõhusat sisekontrollisüsteemi, mis hõlmab 
piisavat järelevalvet ja asjakohaseid meetmeid eeskirjade eiramise ja pettuse ärahoidmiseks ning vajaduse korral 
õiguslikke menetlusi valesti makstud või kasutatud vahendite tagasinõudmiseks.

Audiitori kohustused

6. Kontrollikoja kohustuseks on esitada oma auditi põhjal Euroopa Parlamendile ja nõukogule (7) kinnitav avaldus 
raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. 
Kontrollikoda viib auditi läbi kooskõlas IFACi rahvusvaheliste auditeerimisstandardite ja eetikanormidega ning INTOSAI 
kõrgeimate kontrolliasutuste rahvusvaheliste standarditega. Nende standardite kohaselt peab kontrollikoda auditi 
planeerima ja läbi viima viisil, mis annab talle piisava kindluse selle kohta, et ameti raamatupidamise aastaaruanne ei 
sisalda olulisi väärkajastamisi ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed.

7. Auditi käigus viiakse läbi protseduure auditi tõendusmaterjali kogumiseks aruandes esitatud summade ja andmete 
ning alustehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. Valitud protseduurid sõltuvad audiitori otsustusest, mis põhineb 
riskil, et aruanne võib sisaldada pettusest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi ning alustehingute mittevastavust 
Euroopa Liidu õigusraamistikust tulenevatele nõuetele. Asjakohaste auditiprotseduuride kavandamiseks võtab audiitor 
nimetatud riski hindamisel arvesse raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamisega seonduvaid mistahes 
sisekontrollimehhanisme, samuti alustehingute seaduslikkuse ja korrektsuse tagamiseks rakendatud järelevalve- ja 
kontrollisüsteeme. Audit hõlmab ka arvestuspõhimõtete asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning 
raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist. Käesoleva aruande ja kinnitava avalduse koostamisel võttis 
kontrollikoda arvesse sõltumatu välisaudiitori audititööd, mis hõlmas agentuuri raamatupidamise aastaaruande 
kontrollimist vastavalt ELi finantsmääruse artikli 208 lõikes 4 sätestatud nõuetele (8).

8. Kontrollikoda on seisukohal, et kogutud auditi tõendusmaterjal annab piisava ja asjakohase aluse kinnitava avalduse 
esitamiseks.

Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta

9. Kontrollikoja hinnangul kajastab ameti raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes aspektides õiglaselt ameti 
finantsolukorda 31. detsembri 2015. aasta seisuga ning ameti finantstulemusi ja rahavooge lõppenud aastal vastavalt 
selle finantsmääruse sätetele ja komisjoni peaarvepidaja vastu võetud raamatupidamiseeskirjadele.

Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

10. Kontrollikoja hinnangul on ameti 2015. aasta 31. detsembril lõppenud eelarveaasta raamatupidamise 
aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed.

11. Järgnevad kommentaarid ei sea kontrollikoja arvamusi kahtluse alla.
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(6) Komisjoni peaarvepidaja vastu võetud raamatupidamiseeskirjad põhinevad Rahvusvahelise Arvestusekspertide Föderatsiooni 
koostatud rahvusvahelistel avaliku sektori raamatupidamisstandarditel (IPSAS), või vajaduse korral Rahvusvahelise Arvestusstan-
dardite Nõukogu koostatud rahvusvahelistel arvestusstandarditel (IAS)/rahvusvahelistel finantsaruandlusstandarditel (IFRS).

(7) Delegeeritud määruse (EL) nr 1271/2013 artikkel 107.
(8) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).



KOMMENTAARID TEHINGUTE SEADUSLIKKUSE JA KORREKTSUSE KOHTA

12. 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 hinnapakkumise, millele lisandub tasu 
töövõtja hanketeenuse eest (edukustasu). 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.

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

KOMMENTAARID EELARVE HALDAMISE KOHTA

14. 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 Strasbourgi hoone laiendamiseks (4,6 miljonit eurot) ning mitmeaastaste lepingute raames 
osutatud teenustest.

15. 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 lepinguga 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.

MUUD KOMMENTAARID

16. 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.

EELMISTE AASTATE KOMMENTAARIDE PÕHJAL VÕETUD MEETMED

17. Kontrollikoja eelmiste aastate kommentaaride põhjal võetud parandusmeetmete ülevaade on esitatud lisas.

IV auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Baudilio TOMÉ MUGURUZA, võttis käesoleva aruande vastu 
13. septembri 2016. aasta koosolekul Luxembourgis.

Kontrollikoja nimel

president

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
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LISA

Eelmiste aastate kommentaaride põhjal võetud meetmed

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

kohaldata)

2013 Ameti materiaalne põhivara on kindlustamata (erandiks on Tallinnas 
paiknevate ruumide mitut riski hõlmav tulekindlustus). Lõpetatud

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 (1)

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) (2). Need väärtused 
hõlmavad peamiselt riistvara ja kasutusvalmis tarkvarakomponente 
ega sisalda tarkvara arenduskulusid (vt ameti raamatupidamise 
aastaaruande lisa 6.3.1).

Pooleli

2014

6,6 miljonist eurost 2013. aastast 2014. aastasse üle kantud I jaotise 
(personalikulud) ja II jaotise (halduskulud) kulukohustustega seotud 
assigneeringutest 1,7 miljonit eurot (26 %) tühistati 2014. aastal, mis 
näitab, et eelarvelisi vajadusi hinnati 2013. aasta lõpus üle.

Ei kohaldata
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Aasta Kontrollikoja kommentaar
Parandusmeetmete võtmise seis
(lõpetatud/pooleli/alustamata/ei 

kohaldata)

2014

2015. aastasse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringute 
ülekandmiste määr oli väga kõrge II jaotises (halduskulud) – 
15 miljonit eurot ehk 87 % (2013: 6 miljonit eurot ehk 79 %). 
Need ülekandmised olid tingitud peamiselt ameti Strasbourgis 
asuvate ruumide juurdeehituse ja ümberkohandamisega seotud 
hangete hilinemisest. Kulukohustustega seotud assigneeringute 
ülekandmiste määr oli samuti kõrge III jaotises (halduskulud) – 
24,5 miljonit eurot (85 %) (2013: võrdlusandmed puuduvad), mis 
olid peamiselt seotud IT-süsteemide mitmeaastaste hoolduslepingu-
tega. 2013. aastast üle kantud vahendite tühistamise kõrged määrad 
ning 2014. aastast 2015. aastasse tehtud ülekandmiste määr on 
vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega. Amet peab kehtestama 
usaldusväärsed menetlused eelarve kavandamiseks, täitmiseks ja 
seireks.

Ei kohaldata

(1) Lisateave punktis 15 ja ameti vastuses.
(2) 0,2 miljonit eurot seisuga 31. detsember 2015, mis jääb allapoole olulisuse läve.
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AMETI VASTUS

14. Kõnealune raamleping sõlmiti avatud hankemenetlusega ja ameti finantsmääruse eeskirjade kohaselt. Kuigi lepingus 
puudub sõnaselge säte, et töövõtja on kohustatud järgima Euroopa Liidu hanke-eeskirju, on lepingutingimustes kohustuslik 
nõue, et pakutakse turu madalaimat hinda. Ametil on õigus algatada hinna läbivaatamine, kui leitakse madalam hind.

Amet ei tea, et tal oleks õiguslik kohustus kehtestada töövõtjale konkreetne hanke-eeskirjade kogum.

15. Amet on arvamusel, et enne läbirääkimistega hankemenetluse algust ei toimunud eelvalikut finantsmääruse ja selle 
kohaldamiseeskirjade tähenduses (st ei kehtestatud ametlikke eelvalikukriteeriume). Osalemiskutset kasutati turu-uuringu, 
mitte hankemenetluse osana. Turu-uuringu tulemus sisaldus dokumentides, mille kiitis heaks eelarvevahendite käsutaja 
enne pakkumismenetluse korraldamist.

16. Nagu märkis kontrollikoda Strasbourgi hoone ümberehitusega seotud assigneeringute ülekandmise kohta, vajas 
maksegraafik C1- ja C2-assigneeringute mahukat ülekandmist; need toimingud kavandas ja kiitis heaks haldusnõukogu.

Amet pööras erilist tähelepanu planeerimisele ja kooskõlastamisele, et veenduda, et kõik liigendamata assigneeringute 
ülekandmised oleksid majanduslikult põhjendatud, mida tõendas tühistamiste järsk vähendamine – 2014. aastal 
1 690 194,29 eurot ehk 25,53 % ülekantud assigneeringutest ning 2015. aastal 457 590,48 eurot ehk 8,75 %.

17. Amet võtab kommentaari teadmiseks ja märgib, et on tehtud kõik juriidiliselt võimalikud toimingud, et saada 
assotsieerunud riikide rahalised osamaksed ameti eelarvesse; läbirääkimisi assotsieerunud riikidega peab Euroopa Komisjon, 
mitte amet. Kokkuleppeid peavad ratifitseerima riikide parlamendid.

18. Amet koostab tehnilised nõuded oma parima teadmise kohaselt võistlevate pakkumismenetluste alustamisel või siis, 
kui on vältimatult vaja pidada läbirääkimisi praeguse töövõtjaga.

Ameti hallatavaid süsteeme mõjutavad ka ametist sõltumatud tegurid, mis piiravad võistlevate pakkumismenetluste 
süstemaatilist taasavamist. Need tegurid on näiteks süsteemide tehniliste ja juriidiliste nõuete muutumine võrreldes 
pakkumismenetluse algusega, pakkumismenetlusi korraldavate töötajate piiratud arv ning see, et ameti tegevus piirab 
lepingutingimuste kestust. 
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