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Kokkuvõte 
01 Euroopa Kontrollikoda on ELi rahaliste vahendite välisaudiitor. ELi välisaudiitorina 
tegutseb kontrollikoda liidu kodanike finantshuvide sõltumatu kaitsjana, aidates 
eelkõige parandada ELi finantsjuhtimist1.  

02 Käesolevas dokumendis esitatakse kontrollikoja eelarveaasta 2017 
audititulemuste kokkuvõte ELi 41 asutuse ja muu organi kohta, keda kontrollikoja 
auditivolitused hõlmavad. Põhjalik ülevaade Euroopa Liidu rajatud asutustest ja 
kontrollikoja iga-aastase auditi üksikasjalikud tulemused on esitatud kontrollikoja uues 
aastaaruandes ELi asutuste kohta eelarveaastal 20172.  

03 Kokkuvõttes kinnitas asutuste 31. detsembril 2017 lõppenud eelarveaasta 
kontrollikojapoolne audit varasematel aastatel saadud positiivseid tulemusi. Iga 
asutuse kohta väljastatud kinnitava avalduse kaudu esitas kontrollikoda 

o märkuseta arvamused kõigi asutuste raamatupidamise aastaaruannete 
usaldusväärsuse kohta; 

o märkuseta arvamused kõigi asutuste raamatupidamise aastaaruannete aluseks 
olevate tulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta; 

o märkuseta arvamused kõigi asutuste raamatupidamise aastaaruannete aluseks 
olevate maksete seaduslikkuse ja korrektsuse kohta, välja arvatud EASO, kelle 
puhul esitati vastupidine arvamus.  

04 Endiselt on aga parandamist vajavaid valdkondi, nagu on kirjeldatud asjaolu 
rõhutamise ja muu asjaolu punktides ning tähelepanekutes, mis ei sea auditiarvamusi 
kahtluse alla. 

                                                      
1 Lisateavet kontrollikoja töö kohta leiab kontrollikoja tegevusaruannetest, aastaaruannetest ELi 

eelarve täitmise kohta, eriaruannetest, ülevaatearuannetest ning arvamustest finantsjuhtimisalase 
mõjuga uute või ajakohastatud ELi õigusaktide ja muude otsuste kohta (www.eca.europa.eu). 

2 Nimetatud ELi asutuste aastaaruanne asendab varasemaid asutuste iga-aastaseid eriaruandeid. 
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Auditirühm 

 

Neljas rida (vasakult paremale): Peter Eklund (audiitor), Ausra Maziukaite (assistent), Satu Levela 
(audiitor), Tomas Mackevicius (atašee), Eddy Struyvelt (auditijuht) 

Kolmas rida (vasakult paremale): Mindaugas Pakstys (kabinetiülem), Sevdalina Todorova (audiitor), 
Niamh Carey (sekretär), Christine Becker (audiitor), Helder Vasco Travado (audiitor), Flavia Di Marco 

(audiitor), Arunas Juozulynas (auditijuht) 

Teine rida (vasakult paremale): Ornella Menetto (assistent), Nora Veres (assistent), Rimantas Sadzius 
(kontrollikoja liige), Svetoslava Tashkova (audiitor) 

Esimene rida (vasakult paremale): Rebecca Aquilina (praktikant), Julio Cesar Santin Santos (audiitor), 
Hans Christian Monz (auditijuht), Friedemann Zippel (valdkonnajuht), Andreja Pavlakovic Milosavljevic 

(auditijuht), Andrea Ferraris (auditijuht) 

Fotolt puuduvad: Bob De Blick (audiitor), Roberto Sanz Moratal (audiitor). 



6 

 

Mida kontrollikoda auditeeris 
05 ELi asutused on eraldi juriidilised isikud, mis on loodud teisese õigusaktiga, et 
täita konkreetseid tehnilisi, teaduslikke või juhtimisülesandeid, mis aitavad ELi 
institutsioonidel poliitikat kavandada ja ellu viia. Asutused on liikmesriikides hästi 
nähtaval ning neil on oluline mõju Euroopa kodanike igapäevaelu jaoks keskse 
tähtsusega valdkondade (nt tervishoid, ohutus, vabadus, turvalisus ja õigus) poliitikale, 
otsustusprotsessidele ja programmide elluviimisele. Käesolevas kokkuvõttes 
nimetatakse asutusi nende lühenditega, mis on esitatud dokumendi lõpus olevas 
lühendite loetelus. 

06 Sõltuvalt ülesehitusest ja ülesannetest võib eristada kolme tüüpi ELi asutusi: 
detsentraliseeritud asutused, komisjoni rakendusametid ja muud organid. Iga asutuse 
põhiomadusi kirjeldatakse allpool. Asutuste arv on aastate jooksul suurenenud ja 2017. 
aastal oli see 41, nagu on näidatud joonisel 1. 

Joonis 1. Asutuste arvu suurenemine 

 

* Osa asutustest toimis varem valitsustevaheliste organisatsioonidena ja neil oli teistsugune staatus. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 
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07 Komisjoni rakendusametid asuvad Euroopa Komisjoni asukohas Brüsselis ja 
Luxembourgis. Detsentraliseeritud asutused ja muud organid paiknevad ELi 23 
liikmesriigis, nagu näidatud lühendite nimekirjas ja joonisel 2. 

Joonis 2. Asutuste asukohad liikmesriikides 

 

* Pärast Ühendkuningriigi otsust Euroopa Liidust lahkumise kohta otsustas nõukogu 20. novembril 2017. 
aastal toimunud üldasjade istungil (artikkel 50), et 2019. aastal viiakse EMA üle Amsterdami ja EBA 
Pariisi. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 



8 

 

Detsentraliseeritud asutused käsitlevad konkreetseid poliitilisi 
vajadusi 

08 32-l detsentraliseeritud asutusel3 on tähtis roll ELi poliitikasuundade 
ettevalmistamisel ja elluviimisel, eelkõige tehnilist, teaduslikku ja sisulist ja/või 
regulatiivset laadi ülesannete täitmisel. Eesmärk on käsitleda konkreetseid 
poliitikavajadusi ja tugevdada Euroopa koostööd, koondades ELi ja liikmesriikide 
valitsuste tehnilised ja erialased teadmised. Asutused on loodud määramata ajaks 
nõukogu määruse või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega. 

Komisjoni rakendusametid viivad ELi programme ellu 

09 Kuuele komisjoni rakendusametile4 on usaldatud täitmis- ja haldusülesanded, 
mis on seotud ühe või enama ELi programmiga ning need ametid on loodud kindlaks 
ajavahemikuks.  

Muudel organitel on erivolitused 

10 Kolm muud organit on EIT, Euratom ja SRB. Budapestis asuv EIT on sõltumatu 
detsentraliseeritud ELi organ, milles on ühendatud teadusuuringute, äri ja hariduse 
ressursid, et parandada liidu innovatsioonisuutlikkust toetuste rahastamise abil. See 
asutati määramata ajaks. Nõukogu asutas Luxembourgis asuva Euratomi määramata 
ajaks Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu eesmärkide toetamiseks. 
Brüsselis asuv SRB on Euroopa pangandusliidu raames ühtse kriisilahendusmehhanismi 
keskne organ. Selle missioon on tagada raskustes olevate pankade nõuetekohane 
kriisilahendus nii, et selle mõju ELi liikmesriikide ja muude riikide reaalmajandusele 
ning riigirahandusele oleks võimalikult väike.  

Asutusi rahastatakse mitmesugustest allikatest ja 
mitmeaastase finantsraamistiku eri rubriikide kaudu 

11 Kõigi asutuste (välja arvatud SRB) eelarve kokku oli 3,5 miljardit eurot (2016. 
aastal 3,4 miljardit eurot), mis vastab ligikaudu 2,7%-le ELi 2017. aasta üldeelarvest 

                                                      
3 Cedefop, EUROFOUND, EEA, ETF, EMA, EMCDDA, CdT, CPVO, EUIPO, EU-OSHA, FRA, EASA, EFSA, 

EMSA, Eurojust, ECDC, ENISA, ERA, Frontex, GSA, CEPOL, EFCA, ECHA, EIGE, ACER, BERECi Büroo, 
Europol, EASO, EBA, EIOPA, ESMA, eu-LISA. 

4 INEA, REA, EACEA, ERCEA, Chafea, EASME. 
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(2016. aastal 2,4%), nagu näidatud joonisel 3. Lisaks oli SRB 2017. aasta eelarve 6,6 
miljardit eurot (2016. aastal 11,8 miljardit eurot). See hõlmab krediidiasutuste makseid 
ühtsesse kriisilahendusfondi. 

12 Detsentraliseeritud asutuste ja muude organite eelarved katavad nende 
personali-, haldus- ja tegevuskulud, rakendusametid aga viivad ellu komisjoni eelarvest 
rahastatavaid programme ja nende eelarved (kokku ca 241 miljonit eurot) sisaldavad 
ainult nende personali- ja halduskulusid. Kuue rakendusameti poolt 2017. aastal 
rakendatud komisjoni tegevuskulud olid kokku ligikaudu 6,8 miljardit eurot, mida on 
üle kahe korra rohkem kui kõigi teiste asutuste eelarved kokku (välja arvatud SRB). 

Joonis 3. Asutuste rahastamisallikad aastal 2017 

 

Allikas: ELi 2017. aasta üldeelarve ja asutuste 2017. aasta eelarved (kontrollikoja arvutus). 

13 Enamikku asutustest, sealhulgas kõik rakendusameteid, rahastatakse peaaegu 
täielikult ELi üldeelarvest. Ülejäänuid rahastatakse kas täielikult või osaliselt lõivudest 
ja tasudest ning osalevate riikide otsemaksetest. Kokku rahastati ELi eelarvest ligikaudu 
2,5 miljardit eurot ning 1 miljard eurot rahastati tasudest ja lõivudest ning osalevate 
riikide otsemaksetest. Joonisel 4 on näidatud asutuste jaotus vastavalt ELi eelarvest 
saadud vahendite suurusele.  

126,8 miljardit eurot

ELi üldeelarve

Komisjoni eelarve, mida 
täidavad rakendusametid

Osa ELi eelarvest, mis kulub 
asutuste rahastamisele, sh 

personali- ja halduskuludele

6,8 miljardit 
eurot

6,6 miljardit 
eurot

2,5 miljardit 
eurot

Tasud ja muud 
maksed SRB eelarve kokku

1 miljard 
eurot
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Joonis 4. Asutuste järjestus vastavalt ELi eelarvest eraldatud vahendite 
suurusele 

 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda asutuste esitatud andmete põhjal. 

6,6 miljardit eurot

ELi eelarve Tasud ja otsemaksed SRB eelarve

miljonites eurodes

GSA
EIT

FRONTEX
EUROPOL

EFSA
EASO
EMSA

eu-LISA
EEA

ECHA
REA

ECDC
EACEA

EUROJUST
ERCEA
EASME

EASA
EMA
ERA

INEA
FRA
ETF

EUROFOUND
CEDEFOP

EFCA
EMCDDA
EU-OSHA

EBA
ACER
ENISA
ESMA

CHAFEA
CEPOL
EIOPA

EIGE
BEREC

EURATOM
CPVO

CdT
EUIPO

SRB



11 

 

14 ELi eelarvest eraldatud 2,5 miljardit eurot rahastatakse mitmeaastase 
finantsraamistiku5 eri rubriikide alt, nagu näidatud joonisel 5. Asutused, mille eelarve 
2017. aastal kõige rohkem suurenes, olid GSA ja EIT, mida rahastatakse mitmeaastase 
finantsraamistiku rubriigist 1a (Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive 
tagamiseks), ning Frontex, EMA ja EASO, mida rahastatakse mitmeaastase 
finantsraamistiku rubriigist 3 (Julgeolek ja kodakondsus). 

Joonis 5. Asutuste rahastamine ELi üldeelarve mitmeaastase 
finantsraamistiku rubriikide kaupa 

 

Tabelis ei ole kajastatud SRB, CdT, EUIPO ja CPVO. 

Allikas: ajavahemikku 2014–2020 hõlmaval ELi mitmeaastasel finantsraamistikul ja asutuste 2017. aasta 
eelarvetel põhinevad kontrollikoja andmed. 

                                                      
5 Ajavahemikku 2014–2020 hõlmav ELi mitmeaastane finantsraamistik. 

MFR 2 MFR 4 MFR 5

MFR 1a

Jätkusuutlik majanduskasv: loodusvarad Globaalne Euroopa Haldus

Konkurentsivõime
majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks

Julgeolek ja 
kodakondsus

MFR 3

1,568 miljardit eurot 846 miljonit eurot
ACER

BEREC
CEDEFOP

EACEA
EASA

EASME
EBA

ECHA
EIOPA

EIT
EMSA
ENISA
ERA

ERCEA
ESMA

EU-OSHA
EUROFOUND

GSA
INEA
REA

CEPOL
CHAFEA

EASO
ECDC
EFSA
EIGE
EMA

EMCDDA
eu-LISA

EUROJUST
EUROPOL

FRA
FRONTEX

87 miljonit 
eurot
EEA

EFCA

20 miljonit
eurot

ETF

0,1 miljonit 
eurot

EURATOM

Kokku 2521,1 miljonit eurot 
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15 2017. aasta lõpu seisuga töötas asutustes 11 000 töötajat6 (2016. aastal 10 300), 
mis moodustab ligikaudu kuuendiku ELi institutsioonide ja asutuste kõikide töötajate 
arvust. Personali jaotus asutuste kaupa on esitatud joonisel 6. 

                                                      
6 Töötajaskond hõlmab ametnikke, ajutisi teenistujaid, lepingulisi töötajaid ja lähetatud riiklikke 

eksperte. 
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Joonis 6. Töötajate arv asutuste kaupa 2017. aasta lõpus 

 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda asutuste esitatud andmete põhjal. 
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Kontrollikoja leiud 

Märkuseta arvamused kõigi asutuste raamatupidamise 
aastaaruannete usaldusväärsuse kohta 

16 Kontrollikoda esitas kõigi 41 asutuse raamatupidamise aastaaruande kohta 
märkuseta auditiarvamuse. Kontrollikoja hinnangul kajastavad kõigi asutuste lõplikud 
raamatupidamise aastaaruanded 31. detsembri 2017. aasta seisuga kõigis olulistes 
aspektides õiglaselt nende finantsolukorda ning majandustulemusi ja rahavooge 
lõppenud aastal vastavalt kohaldatavate finantsmääruste sätetele ja komisjoni 
peaarvepidaja poolt vastu võetud raamatupidamiseeskirjadele7.  

Asjaolu rõhutavad punktid on raamatupidamise 
aastaaruannete mõistmiseks keskse tähtsusega 

17 EASO puhul osutas kontrollikoda asjaolule, et ameti personalipuudus on järsult 
suurenenud. Praegu puudub ametil haldussuutlikus nii suure arvu vabade töökohtade 
täitmiseks. Kokkuvõttes seab selline personalipuudus ohtu ameti tegevuse jätkumise 
praeguses ulatuses. 

18 SRB puhul juhtis kontrollikoda tähelepanu asjaolule, et ühtse kriisilahendusfondi 
osamaksete suurus arvutatakse vastavate liikmesriikide kriisilahendusasutuste kaudu 
SRB-le esitatud krediidiasutustelt pärineva teabe alusel. Ühtse 
kriisilahendusmehhanismi määrus ei sätesta aga teabe usaldusväärsuse tagamiseks 
vajalikku põhjalikku ja järjekindlat kontrolliraamistikku. Lisaks märgib kontrollikoda, et 
osamaksete arvutamiseks õigusraamistikus sätestatud metoodika on väga keeruline ja 
seab seetõttu ohtu nende täpsuse. Konfidentsiaalsuse huvides ei saa SRB avaldada 
fondi osamaksete arvutamisel kasutatud krediidiasutuste andmeid ning see vähendab 
läbipaistvust. 

19 ECHA puhul juhtis kontrollikoda tähelepanu asjaolule, et amet on osaliselt 
isemajandav ja saab tasu igalt ettevõttelt, kes taotleb kemikaalide registreerimist, nagu 
REACH-määrusega ette nähtud8. Amet arvutab tasud ja esitab nende eest arved 

                                                      
7 Need põhinevad rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku sektori raamatupidamisstandarditel. 

8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, 
hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1). 
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vastavalt ettevõtete poolt taotluse esitamise ajal edastatud teabele. Ameti tehtud 
järelkontrollidega leiti, et tasusid on vaja märkimisväärselt korrigeerida, kusjuures 
2017. aasta lõpuks ei olnud korrektsioonide kogusumma veel teada. 

20 GSA puhul märkis kontrollikoda, et üks pakkuja on vaidlustanud agentuuri ühe 
peamise lepingu (1,5 miljardi euro suurune raamleping) aluseks olnud 
riigihankemenetluse tulemuse.  

21 Kahe Londonis asuva asutuse (EMA ja EBA) puhul juhtis kontrollikoja tähelepanu 
asjaolule, et need viiakse 2019. aastal Ühendkuningriigist välja ning ametite 
raamatupidamise aastaaruanded ja nende lisad koostati aruannete allkirjastamise 
kuupäeval olemas olnud teabe põhjal. Kontrollikoda juhtis ka tähelepanu 
tagajärgedele, mis tulenevad praegustest üürilepingutest Londonis, ja tulude 
võimalikule vähenemisele pärast Ühendkuningriigi lahkumist EList. 

22 Chafea puhul leidis kontrollikoda märkimisväärseid puudusi 
raamatupidamiskeskkonnas. 

Märkuseta arvamused asutuste raamatupidamise 
aastaaruannete aluseks olevate tulude seaduslikkuse ja 
korrektsuse kohta 

23 Kontrollikoda esitas kõigi asutuste 31. detsembril 2017 lõppenud eelarveaasta 
raamatupidamise aastaaruannete aluseks olevate maksete seaduslikkuse ja 
korrektsuse kohta märkuseta auditiarvamuse. Kontrollikoja arvamusel olid tulud kõigis 
olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed. 

 Märkuseta arvamused kõigi asutuste (v.a EASO) 
raamatupidamise aastaaruannete aluseks olevate maksete 
seaduslikkuse ja korrektsuse kohta 

24 Kontrollikoda esitas 40 asutuse 31. detsembril 2017 lõppenud eelarveaasta 
raamatupidamise aastaaruannete aluseks olevate maksete seaduslikkuse ja 
korrektsuse kohta märkuseta auditiarvamuse. Kontrollikoja arvamusel olid maksed 
kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed. 

25 EASO kohta esitas kontrollikoda vastupidise arvamuse, mille põhjuseks olid ameti 
finantsmäärusest ja muudest kohaldatavatest eeskirjadest ja sätetest tulenevad 
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olulised ja süsteemsed rikkumised, mis on seotud peamiselt maksete aluseks olevate 
riigihanke- ja värbamismenetlustega. Nõuetele mittevastavuse süstemaatilisus annab 
tunnistust puudulikust sisekontrollisüsteemist. Nõuetele mittevastavate maksete 
vigade summa kokku on vähemalt 7,7 miljonit eurot, mis moodustab 10,3% ameti 
2017. aasta kogumaksetest. 

Muude asjaolude punktides käsitletakse eriti olulisi küsimusi 

26 EIT kohta märkis kontrollikoda, et teadmis- ja innovaatikakogukondade toetuste 
algseid hüvitamismäärasid suurendati toetuskõlblikkuse perioodi lõpuosas; see on 
vastuolus põhimõttega, mille kohaselt tuleks vähendada teadmis- ja 
innovaatikakogukondade sõltuvust EIT pakutavast rahastamisest. Lisaks oli kahe 
teadmis- ja innovaatikakogukonna aasta äriplaanidesse tagasiulatuvalt mõningaid uusi 
tegevusi lisatud. Ühe teadmis- ja innovaatikakogukonna puhul muutis see oluliselt 
algset toetusotsust. Olulised muudatused võivad negatiivselt mõjutada teadmis- ja 
innovaatikakogukondade võrdset kohtlemist ja ei ole kooskõlas finantsmäärusega. 

27 Frontexi puhul on kontrollikoda alates 2014. aastast järjekindlalt teatanud, et 
koostööd tegevate riikide esitatud kulutõendid on sageli ebapiisavad. Nimetatud 
asjaolu kinnitasid ka käesoleva aasta audititulemused. 

28 EBA, EIOPA ja ESMA puhul juhtis kontrollikoda tähelepanu asjaolule, et nende 
eelarveid rahastatakse osaliselt Euroopa Liidu vahenditest ja osaliselt ELi liikmesriikide 
järelevalveasutuste ja/või järelevalve alla kuuluvate üksuste otseste maksetega. On 
võimalik, et edaspidi nende tulud vähenevad, kuna Ühendkuningriik otsustas EList 
lahkuda. 

29 GSA puhul teatas kontrollikoda, et agentuur käitab Ühendkuningriigi 
territooriumil nii Galileo turvaseirekeskust kui Galileo maapealseid jaamu, millele tuleb 
võib-olla väljaspool riiki uus asukoht leida. 

30 CdT puhul juhtis kontrollikoda tähelepanu asjaolule, et paljud asutused kasutasid 
üha rohkem organisatsioonisiseseid ja muid alternatiivseid tõlkelahendusi, mis 
tähendas, et CdTi ressurssi ei kasutatud ära optimaalselt. Lisaks esineb Euroopa 
tasandil tõlkesüsteemide arendamis- ja käitamiskulude puhul jõupingutuste 
dubleerimist. 

31 2016. aasta detsembris tellis BERECi Büroo tõlkekeskuselt tõlked 
reservnimekirjadesse kandmise nelja osalemiskutse jaoks, ehkki kõik eelarvepädevate 
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institutsioonide poolt büroo ametikohtade loetelus kinnitatud ametikohad olid 
täidetud. Kontrollikoja hinnangul ei olnud 2016. aasta detsembris esitatud 
tõlketellimus põhjendatud. Selle eest 2017. aasta märtsis tehtud makse moodustas 
2,5% BERECi Büroo 2017. aasta eelarvest. 

Joonis 7. Asutuste raamatupidamise aastaaruannete ja tehingute kohta 
esitatud iga-aastased auditiarvamused (2014–2017) 

 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

Kontrollikoja tähelepanekud sisaldavad soovitusi olukorra 
parandamiseks  

32 Kontrollikoda esitas 37 asutuse kohta kokku 145 tähelepanekut, milles 
käsitletakse olulisi teemasid ja juhitakse tähelepanu parandamist vajavatele 
valdkondadele. Need tähelepanekud on kokku võetud allpool. Enamik 
tähelepanekutest on seotud usaldusväärse finantsjuhtimisega. 

Edenemine ühtsema IT-keskkonna suunas 

33 Asutused tegutsevad mitmesugustes valdkondades, mis eeldab asjakohaseid ja 
vahel ka spetsiaalselt kohandatud IT-lahendusi. Sarnaste eelarve haldamis- ja 
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raamatupidamissüsteemide kasutuselevõtt edenes asutustes väga hästi, nagu 
kontrollikoda märkis 2016. aasta koondaruandes asutuste auditi tulemuste kohta, kuid 
teistes olulistes valdkondades kasutati endiselt paljusid erinevaid IT-lahendusi.  

34 Personalijuhtimist käsitlevate IT-vahendite osas tehti 2017. aastal suuri 
edusamme, kui 20 asutust sõlmisid komisjoniga rakenduse SYSPER II kasutamise 
lepingud, mille tulemusel peaks selle valdkonna IT-keskkond ühtsemaks muutuma. 
Plaanide kohaselt peaks enamik asutustest komisjoni rakenduse kasutusele võtma 
alates 1. jaanuarist 2019. 

Joonis 8. Ühise personalijuhtimise rakenduse „SYSPER II“ kasutuselevõtt 
asutustes 

 

Allikas: asutuste esitatud teabel põhinevad kontrollikoja andmed. 

35 Kavandatakse e-hangete kasutuselevõttu asutustes. Kõik asutused avaldavad 
oma pakkumiskutsed elektrooniliselt TEDi (Tenders Electronic Daily) kaudu, mis on 
Euroopa riigihangete teataja. Samuti võttis komisjon 2010. aastal kasutusele rakenduse 
arvete elektrooniliseks esitamiseks (e-arved), 2011. aastal rakenduse hanketeadetega 
seotud dokumentide elektrooniliseks avaldamiseks Euroopa Liidu Teatajas (e-hanked) 
ning 2015. aastal rakenduse hankedokumentide elektrooniliseks esitamiseks. 2017. 
aasta lõpuks oli enamik asutustest küll teatud menetluste jaoks kasutusele võtnud e-
arved ja e-hanked, kuid mitte hankedokumentide elektroonilise esitamise rakendust. 
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Joonis 9. E-hangete rakenduste kasutuselevõtt asutustes 

 

Allikas: asutuste esitatud teabel põhinevad kontrollikoja andmed. 

IT-alane nõustamine ja projektijuhtimine on EMAs ja eu-LISAs 
paranemas 

36 Eelmise aasta auditi käigus analüüsis kontrollikoda seda, kuidas EMA haldas 
konsultatsiooniteenuseid. Amet võttis 2017. aastal olukorra parandamiseks mitmeid 
meetmeid. Selleks et vähendada ameti suurt sõltuvust konsultatsioonifirmadest, kulub 
aga aega, ja võetud meetmete tulemused avalduvad alles järgnevate aastate jooksul. 

37 Eu-LISA tegevuse omapärast tulenevalt kasutab amet konsultatsiooniteenuseid 
peamiselt seoses IT-projektidega. IT-projektide arendamiseks ja rakendamiseks 
kasutab amet allhankemudelit, mille raames teevad 90% tööst ära kolm töövõtjat. 
Kuigi IT-projektid on ameti juhtimise ja kontrolli all, tekitab mudel, mille raames nii 
suur osa selliste tundlike IT-süsteemide ajakohastamisest ja arendusest tellitakse 
allhankijatelt, riske (liigne tuginemine allhankijatele ja neist sõltumine). 

Süstemaatiline värbamis- ja hanke-eeskirjade mittetäitmine EASOs 

38 EASO puhul rõhutas kontrollikoda ameti töö olemusest tulenevaid suuri riske ning 
rändekriisist põhjustatud keerulisi probleeme. Kirjeldatud riske ei maandatud tugeva 
juhtimisstruktuuri ja tõhusate kontrollimehhanismidega, mistõttu esines ametis palju 
õigusraamistiku mittejärgimist, eriti seoses värbamis- ja hankemenetlustega. Sellised 
puudused mõjutavad konkurentsi, läbipaistvuse, võrdse kohtlemise ja 
mittediskrimineerimise põhimõtete järgimist. 
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Hankemenetluste juhtimises esineb jätkuvalt puudusi 

39 Riigihangete aluspõhimõte on tagada ettevõtjate vaheline konkurents, et saada 
kehtiva õigusraamistiku alusel läbipaistval, objektiivsel ja järjepideval viisil 
majanduslikult soodsaim pakkumus. Kontrollikoda leidis 14 asutuse (BERECi Büroo, 
CEPOL, Chafea, eu-LISA, EASO, EBA, EEA, EFSA, EIGE, EUIPO, ERA, EASA, FRA ja SRB) 
puhul riigihangetes puudusi, mis olid põhiliselt seotud teenustega, ning seadsid ohtu 
kulutustele vastava tulu saamise. 

Enamik asutustest analüüsis BREXITi mõju 

40 29. märtsil 2017 teavitas Ühendkuningriik Euroopa Ülemkogu enda otsusest 
Euroopa Liidust välja astumise kohta (Brexit). Erinevalt enamikust teistest asutustest ei 
analüüsinud viis asutust (ACER, BERECi Büroo, CEPOL, ENISA, EU-OSHA) põhjalikult 
Brexiti võimalikku mõju enda organisatsioonile, tegevusele ja raamatupidamisele. 

Vabade ametikohtade teated võiks avaldada EPSO veebisaidil 

41 Enamik asutustest (ACER, Cedefop, CEPOL, Chafea, EASA, EBA, ECHA, EEA, EIGE, 
EIOPA, EIT, EMA, EMCDDA, EMSA, ENISA, ESMA, eu-LISA, Eurojust, Europol, Frontex, 
GSA, SRB) avaldab vabade ametikohtade teateid oma veebisaitidel ja sotsiaalmeedias, 
kuid sageli mitte Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) veebisaidil. Teadete 
avaldamine EPSO veebisaidil suurendaks läbipaistvust ja avalikkuse tähelepanu. 
Asutuste sõnul on peamine takistus see, et EPSO nõustub vabade ametikohtade 
teadete avaldamisega ainult juhul, kui seda tehakse kõigis ELi ametlikes keeltes, mis 
toob kaasa suured tõlkekulud. 

Vähem tähelepanekuid maksete seaduslikkuse ja korrektsuse kohta 

42 Maksete seaduslikkuse ja korrektsuse kohta tehtud tähelepanekute arv vähenes 
kaheksale (2016. aastal 11), mis näitab asutuste jätkuvat tööd õigusraamistiku 
järgimiseks (see puudutab eelkõige finants- ja personalieeskirjade sätteid). Viis 
tähelepanekut käsitlesid taas hankemenetlustega seotud puudusi (EASO, EASA, EIGE, 
Frontex) ning kolm tähelepanekut värbamismenetlusi (EASO, Cedefop, Frontex). 

Eelarve haldamine on paranenud  

43 Finantsmääruse kohaselt võib teatava aasta eelarveassigneeringuid teatavatel 
tingimustel järgmisse aastasse üle kanda. Kuigi finantsmääruses ei ole sellisteks 
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ülekandmisteks ülemmäärasid seatud, võivad liiga suured ülekandmised osutada 
viivitustele tööprogrammide või hankekavade elluviimisel ning olla ka vastuolus 
eelarve aastasuse põhimõttega. 2017. aastal teatas kontrollikoda asutuste puhul ainult 
kolmest liiga suure ülekandmise juhtumist (2016. aastal 28). 2017. aastal toimunud 
vähenemine tulenes sellest, et asutused selgitasid ja põhjendasid tehtud ülekandmisi 
paremini ja läbipaistvamalt, aga ka sellest, et 2017. aastal muudeti kontrollikoja 
aruandluse lähenemisviisi. Alates 2017. aastast kajastab kontrollikoda ülekandmisi 
ainult siis, kui neid ei peeta piisavalt põhjendatuks. 

44 Lisaks täheldas kontrollikoda kahe asutuse puhul varasematest aastatest üle 
kantud eelarveassigneeringute tühistamisi (Frontex, EUIPO). Need viitasid 
eelarvevajaduste ülehindamisele ja kavandamisega seotud puudustele, eelkõige 
liikmesriikide ja teiste koostööd tegevate riikide haldusasutustes. 

Arvestuskeskkondi võiks veelgi tõhustada 

45 Käesoleva aasta auditite käigus vaatas kontrollikoda läbi ka asutuste 
raamatupidamiskeskkonna, mis on usaldusväärsete raamatupidamisaruannete 
koostamisel oluline. Vastavalt finantsmäärusele on igal asutusel oma peaarvepidaja, 
mis on tekitanud olukorra, kus 37 peaarvepidajat vastutavad 2% Euroopa Liidu eelarve 
eest. Tõhususe suurendamiseks kutsus komisjoni peaarvepidaja 2012. aastal asutusi 
üles delegeerima oma raamatupidamise lepingupõhiselt talle. 2017. aasta lõpuks oli 
selle kokkuleppega ühinenud vaid neli asutust. 

46 Peaarvepidaja ametiseisund asutuse sees võib mõjutada tema sõltumatust. 
Eelkõige peavad peaarvepidajad olema sõltumatud kõigist, kes on (edasi)volitatud 
kulukohustusi ja makseid heaks kiitma. Kontrollikoda on seisukohal, et peaarvepidaja 
sõltumatust peaks suurendama nii, et ta alluks otse asutuse direktorile 
(haldusülesanded) ja haldusnõukogule (põhitegevus). Nimetatud tähelepanek esitati 
13 asutuse kohta (CdT, EACEA, EASA, EASME, EEA, EFSA, EIOPA, EMA, EMCDDA, ERA, 
EU-OSHA, Eurofound, FRA). 

47 Finantsmääruse kohaselt peab peaarvepidaja kinnitama asutuse 
raamatupidamissüsteemide usaldusväärset toimimist (valideerimine). Kuigi enamiku 
asutuste raamatupidamissüsteemide valideerimised on kehtivad, leidis kontrollikoda, 
et seitsme asutuse (ACER, BERECi Büroo, CEPOL, EASME, EIT, EMA, GSA) 
raamatupidamissüsteemis tehtud olulised muudatused tuleb uuesti valideerida. 
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Joonis 10. Asutuste peaarvepidajate sõltumatus ja 
raamatupidamissüsteemide uuesti valideerimine 

 

Allikas: asutuste esitatud teabel põhinevad kontrollikoja andmed. 

Kontrollikoda leidis mõne asutuse sisekontrollides puudusi 

48 Kolmes asutuses (ACER, EIT, Frontex) leiti mõningaid puudusi talitluspidevuse 
kavasid puudutava sisekontrollistandardi rakendamisel. Kõnealused puudused 
kujutavad endast märkimisväärset ohtu talitluspidevusele näiteks suurõnnetuste 
korral, sest andmed võivad pöördumatult kaotsi minna. 

Kontrollikoda edastab pettusekahtlusega juhtumid OLAFile 

49 Kontrollikoda avastas asutuste 2017. aasta kinnitavate avalduste raames 
auditeeritud ligikaudu 1000 tehingu ja 150 hankemenetluse hulgas kolm 
pettusekahtluse juhtumit ning edastas need OLAFile. Pettusekahtluse juhtumid olid 
seotud riigihanke-eeskirjade rikkumistega. OLAF viib vastavalt vajadusele koostöös 
liikmesriikide ametiasutustega läbi juurdluse ja võtab järelmeetmeid. 

Kontrollikoda esitab teavet komisjoni siseauditi talituse ja 
välishindamise aruannete kohta 

50 Lugejate teavitamiseks viitab kontrollikoda ka komisjoni siseauditi talituse 
koostatud auditiaruannetele ja komisjoni nimel koostatud välishindamiste 
aruannetele. 2017. aastal koostati 26 siseauditi talituse aruannet ja tehti 9 asutuse 
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välishindamine. Kontrollikoda ei kontrollinud asjaomaseid auditeid ega 
hindamisprotsesse. 

Asutused võtavad varasemate aastate auditileidude põhjal meetmeid 

51 Vajaduse korral esitas kontrollikoda ülevaate asutuste poolt eelmiste aastate 
tähelepanekute põhjal võetud parandusmeetmetest. Joonis 11 näitab, et 170 
tähelepaneku suhtes, mida ei olnud 2016. aasta lõpuks käsitletud, on 
parandusmeetmed enamikul juhtudel võetud või võtmisel. 12-st käsitlemata 
tähelepanekust viie puhul vajati parandusmeetmeid, mis ei sõltunud asutusest. 

Joonis 11. Asutuste jõupingutused varasemate aastate tähelepanekute 
põhjal meetmete võtmiseks 

 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 
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Kontrollikoja poolt 2017. aastal 
muudes asutustega seotud aruannetes 
esitatud audititulemused 

Kontrollikoja teema kiirülevaade töötajate arvu 5% võrra 
vähendamise kohta 

52 2017. aastal avaldas kontrollikoda teema kiirülevaate9 selle kohta, kuidas 
Euroopa Liidu institutsioonid ja asutused täitsid kohustust vähendada ajavahemikus 
2013–2017 (asutuste puhul 2014–2018) oma ametikohtade loetelus töötajate arvu 5%. 
Kontrollikoja hinnangul viidi 5%-line vähendamine küll ellu, kuid esines mõningaid 
viivitusi. Samal ajal kui traditsiooniliste ülesannetega detsentraliseeritud asutused 
suutsid töötajate arvu vähendada 8,9%, suurenes mõningate detsentraliseeritud 
asutuste ja rakendusametite uute ülesannete ja kohustuste täitmiseks tööle võetud 
töötajate arv vastavalt 19,9% ja 42,9%. Joonisel 12 näidatakse, millist mõju avaldab see 
protsentuaalne muutus kõigi institutsioonide, organite ja asutuste ametikohtade 
loetelus sisalduvatele ametikohtadele. 

                                                      
9 Teema kiirülevaade töötajate arvu 5% vähendamise kohta, mis avaldati 21. detsembril 2017. 
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Joonis 12. Analüüs ametikohtade loetelus sisalduvate ametikohtade arvu 
muutumise kohta ajavahemikus 2012–2017 (protsentides) 

 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

Kontrollikoja eriaruanne SRB kohta  

53 Brüsselis asuv Ühtne Kriisilahendusnõukogu (SRB) loodi 2014. aasta augustis 
finantskriisi ühe vastumeetmena. Selle missioon on tagada oma pädevusse kuuluvate 
pankade maksejõuetuse korral nende kriisilahendamine. 2017. aasta jaanuari seisuga 
kuulus SRB pädevusse 139 panka (2018. aastal 127), sealhulgas 130 
pangandusgruppi10. 

54 Eriaruande aluseks olnud auditi11 käigus kontrolliti, kas SRB on valmis pankade 
kriisilahendust tõhusalt läbi viima ja analüüsiti konkreetsete pankade näitel SRB 
kriisilahenduse kavandamise kvaliteeti, seda, kas SRB on asjakohase ülesehitusega ning 

                                                      
10 1. jaanuariks 2018 oli nende arv langenud 127 panga ja 119 pangandusgrupini. 

11 Eriaruanne nr 23/2017: „Ühtne Kriisilahendusnõukogu: keeruka pangandusliiduga seotud töö on 
alanud, kuid pikk tee on veel ees”, mis avaldati 19. detsembril 2017. 
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vastab õigusaktides sätestatud kriisilahenduse kavandamise raamistikule ning kas tal 
oli oma ülesannete täitmiseks piisavalt töötajaid. 

55 Audiitorid leidsid puudusi kõigis loetletud valdkondades, kuigi SRB loomine täiesti 
uue struktuurina oli väga raske ülesanne – selles kontekstis tuleb vaadelda ka kõiki 
tuvastatud puudusi. Kontrollikoda esitas mitu soovitust, mis puudutavad 
kriisilahenduskavade koostamist ning eeskirjade ja suuniste koostamise lõpuleviimist 
ning töötajate arvu ja personalijuhtimise menetluste parandamist. 

Kontrollikoja iga-aastane eriaruanne tingimuslike kohustuste 
kohta, mis tulenevad SRB ülesannete täitmisest 

56 Ühtse kriisilahenduskorra määruses on sätestatud12, et kontrollikoda koostab 
aruande, mis käsitleb mis tahes tingimuslikke kohustusi, mis tekivad SRB, nõukogu või 
komisjoni poolt nimetatud määruse kohaste ülesannete täitmisel. 31. detsembri 2016. 
aasta seisuga oli SRB ex ante osamaksetest tulenev tingimuslik kohustis 842 miljonit 
eurot, mis suurenes 30. septembri 2017. aasta seisuga 1,42 miljardi euroni. SRB ei 
alustanud 2016. aastal ühtegi kriisilahendusmenetlust ning seetõttu puudus 
eelarveaastal 2016 vajadus kriisilahendusotsustest tulenevate tingimuslike kohustuste 
avalikustamiseks. 2017. aasta juunis Banco Popular Español S.A. suhtes vastu võetud 
kriisilahendusotsusest tulenevalt oli SRB vastu esitatud 90 kohtuasja Euroopa Kohtu 
Üldkohtule ja 46 apellatsioonikaebust SRB apellatsioonikomisjonile aasta oktoobri 
2017. aasta lõpuks, kui avaldati kontrollikoja 2016. aasta aruanne tingimuslike 
kohustuste kohta, mis tulenesid SRB ülesannete täitmisest. Komisjoni ja nõukogu oli 
teavitatud 26-st Euroopa Kohtu Üldkohtule esitatud kohtuasjast, mis olid seotud 
sellesama kriisilahendusotsusega. Kontrollikoda hindab otsusest tulenevaid 
tingimuslikke kohustusi oma auditis ja aruandes, mis käsitleb eelarveaastat 2017. 

Muud ühele või mitmele asutusele osutavad Euroopa 
Kontrollikoja eriaruanded  

57 Lisaks spetsiaalselt asutusi käsitlevatele auditiaruannetele avaldati 2017. aasta 
jooksul mitu kontrollikoja eriaruannet ELi poliitika rakendamise kohta, milles osutati 
mitmele asutusele (vt joonis 13). 

                                                      
12 Ühtse kriisilahenduskorra määruse artikli 92 lõige 4. 
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Joonis 13. Muud asutustele osutavad Euroopa Kontrollikoja eriaruanded 

 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 
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Ühtne Euroopa taevas: 
kultuur on muutunud, ent 
taevas ei ole veel ühtne

Eriaruanne nr 13/2017:
Euroopa ühine 
raudteeliikluse 
juhtimissüsteem: kas 
poliitiline otsus muutub ka 
kunagi reaalsuseks?

Eriaruanne nr 5/2017:
Noorte töötus: kas ELi 
poliitika on midagi 
muutnud?

Ülevaatearuanne:
Energiat ja 
kliimamuutusi 
käsitlevad ELi meetmed

Eriaruanded:

nr 12/2017
Joogiveedirektiivi rakendamine: 
vee kvaliteet ja kättesaadavus 
Bulgaarias, Ungaris ja 
Rumeenias on paranenud, kuid 
vajadus investeeringute järele on 
endiselt märkimisväärne

nr 1/2017
Natura 2000 võrgustiku täies 
ulatuses rakendamiseks on vaja 
täiendavaid jõupingutusi

nr 34/2017
Toidu raiskamise vastane 
võitlus: ELi võimalus parandada 
toiduainete tarneahela 
ressursitõhusust

Eriaruanne nr 8/2017:
ELi kalanduskontroll: vaja 
on rohkem jõupingutusi

Eriaruanne nr 23/2017:
Ühtne Kriisilahendusnõukogu: keeruka 
pangandusliiduga seotud töö on alanud, kuid pikk 
tee on veel ees

Iga-aastane eriaruanne:
Aruanne määruse (EL) nr 806/2014 artikli 92 
lõikega 4 sätestatud tingimuslike kohustuste (kas 
Ühtsele Kriisilahendusnõukogule, nõukogule või 
komisjonile endale või teistele) kohta, mis tekivad 
Ühtse Kriisilahendusnõukogu, nõukogu või 
komisjoni poolt nimetatud määruse kohaste 
ülesannete täitmisel eelarveaastal 2016

Eriaruanne nr 9/2017:
ELi toetus 
inimkaubandusvastasele 
võitlusele Lõuna-ja Kagu-Aasias

Eriaruanne nr 6/2017:
ELi reaktsioon rändekriisile: 
esmase vastuvõtu süsteem

2017 
Kontrollikoja 

eriaruanded ja 
ülevaated, kus 

käsitletakse 
asutusi
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Tekstis esinenud ELi asutuste ja muude 
organite lühendid 

Lühend Täisnimi Asukoht  
ACER Energeetikasektorit Reguleerivate 

Asutuste Koostööamet 
Ljubljana, Sloveenia 

BERECi Büroo Elektroonilise side Euroopa 
reguleerivate asutuste ühendatud 
ameti büroo 

Riia, Läti 

CdT Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus Luxembourg, Luksemburg 
Cedefop Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus Thessaloniki, Kreeka 
CEPOL Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse 

Amet 
Budapest, Ungari 

Chafea Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja 
Toiduküsimuste Rakendusamet 

Luxembourg, Luksemburg 

CPVO Ühenduse Sordiamet Angers, Prantsusmaa 
EACEA Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja 

Kultuuri Täitevasutus 
Brüssel, Belgia 

EASA Euroopa Lennundusohutusamet Köln, Saksamaa 
EASME Väikeste ja Keskmise Suurusega 

Ettevõtjate Rakendusamet 
Brüssel, Belgia 

EASO Euroopa Varjupaigaküsimuste 
Tugiamet 

Valletta, Malta 

EBA Euroopa Pangandusjärelevalve London, Ühendkuningriik 
ECDC Haiguste Ennetamise ja Tõrje 

Euroopa Keskus 
Stockholm, Rootsi 

ECHA Euroopa Kemikaaliamet Helsingi, Soome 
EEA Euroopa Keskkonnaamet Kopenhaagen, Taani 
EFCA Euroopa Kalanduskontrolli Amet Vigo, Hispaania 
EFSA Euroopa Toiduohutusamet Parma, Itaalia 
EIGE Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse 

Instituut 
Vilnius, Leedu 

EIOPA Euroopa Kindlustus- ja 
Tööandjapensionide Järelevalve 

Frankfurt, Saksamaa 

EIT Euroopa Innovatsiooni- ja 
Tehnoloogiainstituut 

Budapest, Ungari 

EMA Euroopa Ravimiamet London, Ühendkuningriik 
EMCDDA Euroopa Narkootikumide ja 

Narkomaania Seirekeskus  
Lissabon, Portugal 

EMSA Euroopa Meresõiduohutuse Amet Lissabon, Portugal 
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ENISA Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet Heraklion, Kreeka 
ERA Euroopa Liidu Raudteeamet Valenciennes, 

Prantsusmaa 
ERCEA Euroopa Teadusnõukogu 

Rakendusamet 
Brüssel, Belgia 

ESMA Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Pariis, Prantsusmaa 
ETF Euroopa Koolitusfond Torino, Itaalia 
EUIPO Euroopa Liidu Intellektuaalomandi 

Amet 
Alicante, Hispaania 

eu-LISA Vabadusel, turvalisusel ja õigusel 
rajaneva ala suuremahuliste IT-
süsteemide operatiivjuhtimise 
Euroopa amet 

Tallinn, Eesti 

EU-OSHA Euroopa Tööohutuse ja 
Töötervishoiu Agentuur 

Bilbao, Hispaania 

Euratom  Euratomi Tarneagentuur Luxembourg, Luksemburg 
Eurofound Euroopa Elu- ja Töötingimuste 

Parandamise Fond 
Dublin, Iirimaa 

Eurojust Euroopa Liidu Õigusalase Koostöö 
Üksus 

Haag, Madalmaad 

Europol Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö 
Amet 

Haag, Madalmaad 

FRA Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet Viin, Austria 
Frontex Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet  Varssavi, Poola 
GSA Euroopa GNSSi Agentuur Praha, Tšehhi Vabariik 
INEA Innovatsiooni ja Võrkude 

Rakendusamet 
Brüssel, Belgia 

REA Teadusuuringute Rakendusamet Brüssel, Belgia 
SRB Ühtne Kriisilahendusnõukogu Brüssel, Belgia 
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