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Sissejuhatus 
01 Euroopa Pangandusjärelevalve (edaspidi „asutus“ või „EBA“) asub nüüd Pariisis1. 
Asutuse ülesandeks on muu hulgas aidata kaasa kõrgekvaliteediliste ühtsete 
regulatiivsete ja järelevalvestandardite ning -tavade väljatöötamisele, aidata kaasa 
õiguslikult siduvate liidu õigusaktide ühetaolisele kohaldamisele, innustada ja 
lihtsustada ülesannete ja kohustuste delegeerimist pädevate asutuste vahel, jälgida ja 
hinnata turusuundumusi oma pädevusvaldkonnas ning tugevdada hoiustajate ja 
investorite kaitset. 

02 Joonisel 1 esitatakse asutuse peamised arvandmed2. 

Joonis 1. Asutuse peamised arvandmed 

 
* Eelarvenumbrid põhinevad eelarveaastal kasutatavate maksete assigneeringute kogusummal. 

** Töötajaskond hõlmab ELi ametnikke, ELi ajutisi teenistujaid, ELi lepingulisi töötajaid ja lähetatud 
riiklikke eksperte, kuid mitte ajutisi töötajaid ja konsultante. 

Allikas: Euroopa Liidu eelarveaasta 2018 konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne ja Euroopa 
Liidu eelarveaasta 2019 esialgne konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne ning asutuse esitatud 
andmed töötajate arvu kohta. 

Kinnitavat avaldust toetav teave 

03 Kontrollikoja auditi käsitlusviis koosneb analüütilistest auditiprotseduuridest, 
tehingute otsesest testimisest ning asutuse järelevalve- ja kontrollisüsteemide 
peamiste kontrollimehhanismide hindamisest. Lisaks kasutatakse vajaduse korral teiste 
audiitorite tööst saadud auditi tõendusmaterjali ning analüüsitakse asutuse juhtkonna 
esitatud teavet. 

                                                      
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1093/2010 (ELT L 331, 15.12. 2010, lk 12). 

2 Asutuse pädevust ja tegevust tutvustav lisateave on leitav selle veebisaidil 
www.eba.europa.eu. 
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Kontrollikoja kinnitav avaldus Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule – sõltumatu audiitori aruanne 

Arvamus 
04 Auditeerisime 

a) asutuse raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb finantsaruannetest3 ja 
eelarve täitmise aruannetest4 31. detsembril 2019. aastal lõppenud 
eelarveaasta kohta, ning 

b) raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja 
korrektsust, 

nagu sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 287. 

Raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsus 

Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta 

05 Meie hinnangul annab asutuse raamatupidamise aastaaruanne 31. 
detsembril 2019 lõppenud eelarveaasta kohta kõikides olulistes aspektides õiglase 
pildi asutuse finantsseisundist 31. detsembri 2019. aasta seisuga, 
finantstulemustest, rahavoogudest ja netovara muutustest lõppenud aastal 
vastavalt selle finantsmäärusele ja komisjoni peaarvepidaja poolt vastu võetud 
arvestuseeskirjadele. Viimased põhinevad rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku 
sektori raamatupidamisstandarditel. 

Asjaolu rõhutamine 

06 Juhime tähelepanu asutuse lõpliku raamatupidamise aruande 
finantsaruannete lisale II.3, milles on ette nähtud 10,1 miljoni euro suurune eraldis 
seoses EBA Londoni büroo üürilepinguga. 

                                                      
3 Finantsaruanded sisaldavad bilanssi, tulemiaruannet, rahavoogude aruannet, netovara 

muutuste aruannet, tähtsamate arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ja muud selgitavat teavet. 

4 Eelarve täitmise aruanded sisaldavad kõiki eelarvetoiminguid koondavaid aruandeid ja 
selgitavaid lisasid. 
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Raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute 
seaduslikkus ja korrektsus 

Tulud 
Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tulude seaduslikkuse ja 
korrektsuse kohta 

07 Meie hinnangul on 31. detsembril 2019 lõppenud eelarveaasta 
raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tulud kõigis olulistes aspektides 
seaduslikud ja korrektsed. 

Maksed 
Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate maksete seaduslikkuse 
ja korrektsuse kohta 

08 Meie hinnangul on 31. detsembril 2019 lõppenud eelarveaasta 
raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad maksed kõigis olulistes aspektides 
seaduslikud ja korrektsed. 

Alus arvamuste esitamiseks 

09 Viisime auditi läbi kooskõlas IFACi rahvusvaheliste auditistandardite (ISA) ja 
eetikanormidega ning INTOSAI kõrgeimate kontrolliasutuste rahvusvaheliste 
standarditega (ISSAI). Nimetatud standarditega hõlmatud kontrollikoja kohustusi 
kirjeldatakse täpsemalt käesoleva aruande audiitori kohustusi käsitlevas osas. 
Kooskõlas rahvusvahelise arvestusekspertide eetikastandardite nõukogu (IESBA) 
eetikakoodeksi ja auditeerimisega seotud eetikanõuetega oleme sõltumatu asutus 
ning täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt nimetatud nõuetele ja 
IESBA eetikakoodeksile. Oleme seisukohal, et kogutud auditi tõendusmaterjal on 
arvamuse avaldamiseks piisav ja asjakohane. 

Juhtkonna ja organisatsiooni järelevalve eest vastutavate 
isikute kohustused 

10 Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitele 310–325 ja asutuse 
finantsmäärusele vastutab asutuse juhtkond rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku 
sektori raamatupidamisstandardite kohase raamatupidamise aastaaruande 



 5 

 

koostamise ja esitamise ning selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja 
korrektsuse eest. See hõlmab finantsaruannete koostamiseks ja esitamiseks 
vajalike sisekontrollimehhanismide kavandamist, rakendamist ja käigushoidmist 
nii, et neis ei esineks pettusest või vigadest tingitud olulist väärkajastamist. 
Asutuse juhtkond vastutab ka selle eest, et finantsaruannetes kajastatud tegevus, 
finantstehingud ja teave oleksid kooskõlas vastavate õigusaktidega. Asutuse 
juhtkonnal on lõplik vastutus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate 
tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse eest. 

11 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkonna ülesanne hinnata 
asutuse vastavust tegevuse jätkuvuse põhimõttele. Juhtkond peab avaldama 
asutuse tegevuse jätkuvusega seotud küsimused, kui see on asjakohane, lähtudes 
raamatupidamises tegevuse jätkuvuse põhimõttest, välja arvatud juhul, kui 
juhtkond kavatseb üksuse likvideerida või tegevuse lõpetada või kui tal puuduvad 
muud realistlikud alternatiivid. 

12 Asutuse finantsaruandluse üle järelevalve tegemise eest vastutavad isikud, 
kelle ülesandeks on järelevalve asutuse tegevuse üle. 

Audiitori kohustused raamatupidamise aastaaruande ja 
selle aluseks olevate tehingute auditeerimisel 

13 Meie eesmärk on saada piisav kindlus selle kohta, et asutuse 
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 asutuse 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. 

14 Tulude puhul kontrollime komisjonilt või koostööd tegevatelt riikidelt saadud 
toetusi ning hindame asutuse tasude ja muude tulude kogumise korda (kui sellist 
tulu on saadud). 
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15 Kulude puhul auditeerime maksetehinguid, kui kulud on kantud, kirjendatud 
ja heaks kiidetud. Kõiki makseliike (sealhulgas vara soetamiseks tehtud makseid), 
välja arvatud ettemaksed, auditeeritakse nende tegemise seisuga. Ettemakseid 
auditeeritakse siis, kui vahendite saaja on nende korrakohast kasutamist 
tõendanud ning asutus on need kas samal aastal või hiljem tasaarvestuse 
tegemisega heaks kiitnud. 

16 Kooskõlas rahvusvaheliste auditistandardite ja kõrgeimate kontrolliasutuste 
rahvusvaheliste standarditega tugineme kogu auditi vältel oma 
professionaalsusele ja kutsealasele skeptitsismile. Meie ülesanne on ka  

o kindlaks teha ja hinnata raamatupidamise aastaaruandes pettusest või 
vigadest põhjustatud olulise väärkajastamise ja selle aluseks olevate 
tehingute Euroopa Liidu õigusraamistiku olulise nõuetele mittevastavuse 
riski, töötada välja ja rakendada auditiprotseduure nende riskide 
käsitlemiseks ning saada auditi tõendusmaterjali, mis annaks meie 
arvamusele piisava ja asjakohase aluse. Pettusest tuleneva olulise 
väärkajastamise või mittevastavuse avastamata jätmise risk on suurem kui 
vigade puhul, sest pettus võib hõlmata keelatud kokkuleppeid, võltsimist, 
tahtlikku tegevusetust, andmete moonutamist või sisekontrollimehhanismide 
eiramist; 

o teha endale asjakohaste auditiprotseduuride kavandamiseks (kuid mitte 
sisekontrollimehhanismide tõhususe kohta arvamuse esitamiseks) selgeks 
auditi seisukohast oluline sisekontrollisüsteem; 

o hinnata kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna 
koostatud arvestushinnangute ja nendega seotud avalduste põhjendatust; 

o teha järeldus selle kohta, kas juhtkond lähtub raamatupidamises tegevuse 
jätkuvuse põhimõttest, ning hinnata saadud auditi tõendusmaterjali põhjal, 
kas on olulist ohtu sündmusteks või tingimusteks, mis võivad asutuse 
tegevuse jätkuvuse tõsise kahtluse alla seada. Kui meie arvates oluline oht 
eksisteerib, siis peame oma audiitori aruandes juhtima tähelepanu 
raamatupidamise aastaaruande asjaomastele avaldustele, või kui need on 
puudulikud, siis muutma oma arvamust. Meie järeldused põhinevad enne 
audiitori aruande valmimise kuupäeva saadud auditi tõendusmaterjalil. 
Edaspidised sündmused või tingimused võivad aga põhjustada olukorra, kus 
üksusel ei ole võimalik oma tegevust jätkata; 

o hinnata raamatupidamise aastaaruande ja sellega seotud avalduste üldist 
esitusviisi, ülesehitust ja sisu ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne 
kajastab selle aluseks olevaid tehinguid ja sündmusi õiglaselt; 
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o hankida piisavat asjakohast auditi tõendusmaterjali asutuse finantsteabe 
kohta, et esitada arvamus raamatupidamise aastaaruande ja selle aluseks 
olevate tehingute kohta. Vastutame auditi juhtimise, järelevalve ja läbiviimise 
eest. Oleme ainuvastutavad oma auditiarvamuse eest; 

o võtta vajaduse korral arvesse sõltumatu välisaudiitori audititööd asutuse 
raamatupidamise aastaaruande kontrollimisel vastavalt ELi finantsmääruse 
artikli 70 lõikes 6 sätestatud nõuetele. 

Vahetame juhtkonnaga teavet muu hulgas auditi kavandatud ulatuse ja ajakava 
ning auditi käigus tuvastatud oluliste leidude (sh sisekontrollimehhanismide 
oluliste puuduste) kohta. Asutusega arutatavate teemade seast valime 
vaatlusaluse perioodi raamatupidamise aastaaruande auditeerimise seisukohast 
kõige olulisemad teemad, mida nimetatakse seetõttu peamisteks 
audititeemadeks. Nimetatud teemasid kirjeldatakse meie koostatud audiitori 
aruandes, välja arvatud juhul, kui teabe avalikustamine on õigusaktiga keelatud, 
või kui äärmiselt erandlikel juhtudel otsustame, et teemat ei tohi meie aruandes 
käsitleda, kuna vastasel juhul võib see tõenäoliselt avaliku huviga saadava kasu 
üles kaaluda. 

17 Järgnevad tähelepanekud ei sea kontrollikoja arvamust kahtluse alla. 

Tähelepanekud tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta 

18 Alates 2019. aasta juunist on EBA kasutanud IT-ettevõttega sõlmitud 
raamlepinguid, et hankida konsultantidelt IT-teenuseid aja ja vahendite suhtes 
täpsustatud tingimuste alusel. Konsultandid töötavad EBA ruumides. Leidsime, et EBA 
andis tööjuhiseid osale neist IT-konsultantidest otse, mitte IT-ettevõtte kaudu. See võib 
muuta piiri EBA töötajate ja IT-konsultantide vahel ebaselgeks. Ajutisi töötajaid saab 
kasutada üksnes lepingute kaudu, mis on sõlmitud litsentsitud ajutist tööd pakkuvate 
ettevõtetega ja on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 
2008/104/EÜ5 ning liikmesriikide poolt selle direktiivi ülevõtmiseks vastu võetud 
erieeskirjadega. IT-teenuste hankelepingute kasutamine töötajate leidmiseks ei vasta 
ELi sotsiaal- ja tööeeskirjadele ning toob asutusele kaasa õiguslikud ja maineriskid. 
Asutus peaks tagama, et lepingutes tehtaks selget vahet IT-teenuste osutamise ja 
ajutiste töötajate värbamise vahel. 

                                                      
5 ELT L 327, 5.12.2008, lk 9. 
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Tähelepanekud eelarve haldamise kohta 

19 EBA eelarve hõlmab liikmesriikide pädevate asutuste, Euroopa Komisjoni ja EFTA 
liikmete pädevate asutuste osamakseid. Kuid 2019. aasta eelarvesse tehtavaid 
osamakseid ei arvutatud samas eelarves sätestatud valemi alusel. Valemi kohaselt 
oleks EFTA liikmete pädevate asutuste osamaksed tulnud lisada Euroopa Komisjoni ja 
ELi liikmesriikide pädevate asutuste osamaksetele. Selle asemel lisati EFTA liikmete 
pädevate asutuste osamaksed ELi liikmesriikide pädevate asutuste osamaksetele. See 
vähendas kõigi pädevate asutuste makstud osamaksete kogusummat. Sellest 
tulenevalt maksid EL ja EFTA liikmete pädevad asutused 2019. aastal EBA eelarvesse 
711 247 eurot vähem kui nad oleksid pidanud. 

20 2019. aastal maksid riikide pädevad asutused 1 810 400 eurot tööandja (EBA) 
makstavate pensionimaksete katteks. See summa põhines hinnangulistel andmetel. 
Riikide pädevate asutuste osamakseid ei korrigeeritud mitte ühelgi korral selleks, et 
need vastaksid tegelikele näitajatele (1 755 144 eurole). Samuti ei leidnud me ühtegi 
tõendit selle kohta, et sellist korrigeerimist oleks plaanitud teha. 

2019. aastal vähendati riikide pädevate asutuste ja ELi osamakseid 1 823 361 euro 
võrra. Selle põhjuseks oli asjaolu, et 2017. aastal oli EBA eelarve ülejäägis. 2017. aastal 
maksis EL 37,16% osamaksetest ja riikide pädevad asutused 62,84%. Eelarveülejäägist 
tulenev vähendamine oleks tulnud jaotada sama põhimõtte alusel: 37,16% ja 62,84%. 
2017. aasta ülejääk jaotati aga erinevalt – vastavalt 40% ja 60%. Sellest tulenevalt oleks 
riikide pädevate asutuste osamakseid tulnud vähendada veel 51 783 euro võrra. 

Kokkuvõttes oleks kõiki neid erinevusi arvesse võttes pidanud riikide pädevate 
asutuste osamaksed olema 604 208 eurot suuremad. 

21 EBA viis oma peakorteri 2019. aastal üle Pariisi. Uus vastuvõttev liikmesriik, 
Prantsusmaa, aitas katta üleviimisega seotud kulusid, sealhulgas Pariisi kontori 
üürikulusid. Ta maksis 2019. aasta jaanuaris asutuse eelarvesse 2 500 000 eurot ja 
2020. aasta jaanuaris 500 000 eurot. 2019. aasta muudetud eelarves on need maksed 
tähistatud märkega „pro memoria“. 2020. aasta eelarves ei ole neid üldse märgitud. 
Mõlemad eelarved võeti vastu 2019. aasta detsembris, kui uue vastuvõtva liikmesriigi 
maksete summa oli juba kindel. 2019. aasta muudetud eelarve ja 2020. aasta eelarve 
ei sisalda piisavat teavet uue vastuvõtva liikmesriigi maksete kohta EBA jooksvate 
kulude katteks. 
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Tähelepanekud sisekontrollimehhanismide kohta 

22 Alates 2019. aasta maist on EBA-l sõlmitud raamleping ühe IT-ettevõttega. 
Lepingu kohaselt pakkus IT-ettevõte EBA-le konsultantide teenuseid. Konsultandid 
töötavad EBA ruumides. IT-ettevõte ei asu Prantsusmaal. Asutusel ei olnud võimalik 
audiitoritele kinnitada, kas tema ruumides teenuseid osutavad IT-konsultandid 
vastavad lähetatud töötaja kriteeriumidele kooskõlas töötajate lähetamise direktiivi 
(Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 96/71/EÜ6) ja selle jõustamist käsitleva 
direktiivi (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/67/EL7) ülevõtmist 
reguleerivate Prantsusmaa õigusaktide sätetega. 

Nagu on nõutud liidu üldeelarve suhtes kohaldatavas finantsmääruses, on EBA 
kohustus hankijana kontrollida töövõtjate esitatud deklaratsioonide vastavust ELi ja 
riigisisestele sotsiaal- ja tööõiguse normidele (sealhulgas töötajate lähetamist 
käsitlevatele õigusaktidele). EBA oleks pidanud selle nõude täitmiseks küsima 
töövõtjalt nende töötajate nimekirja ja paluma tal esitada tõendid selle kohta, et 
töövõtja on järginud vastuvõtva liikmesriigi õigusakte (nt tõendid selle kohta, et 
töövõtja oli teavitanud vastuvõtvat liikmesriiki lähetatud töötajatest). Selliste 
kontrollide tegemata jätmine tekitab EBA-le õiguslikke ja maineriske.  

23 EBA esitatud teabe kohaselt astus EBA tegevdirektor 2. augustil 2019 ametist 
tagasi. Ta teatas oma kavatsusest asuda Euroopa finantssektorit esindava Euroopa 
Finantsturgude Assotsiatsiooni tegevjuhi ametikohale. EBA praeguste ja endiste 
töötajate suhtes kehtivad piirangud, kui nad soovivad sel viisil uuele töökohale asuda. 
Ühe piirangu kohaselt peab nende uue tegevuse kiitma heaks EBA järelevalvenõukogu. 
Personalieeskirjade ja EBA asutamismääruse alusel võib järelevalvenõukogu teenistuse 
huvides endistel töötajatel kas keelata edasise tegevuse või anda heakskiidu mis tahes 
tingimustel, mida ta sobivaks peab. Käesoleval juhul andis järelevalvenõukogu oma 
nõusoleku, et endine tegevdirektor võib teatud tingimustel töökohta vahetada. 

                                                      
6 EÜT L 18, 21.1.1997, lk 1. 

7 ELT L 159, 28.5.2014, lk 11. 
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24 Euroopa Ombudsman algatas 2020. aasta jaanuaris olukorra uurimise. Tema
7. mail 2020 väljendatud seisukoha järgi oli EBA otsuse puhul mitte keelata oma
tegevdirektoril saada finantssektori lobirühma tegevjuhiks tegemist haldusomavoliga8.
„Töökohavahetuse keelamine oleks olnud kõnealusel juhul vajalik ja proportsionaalne
meede.“9 Ombudsman leidis, et haldusomavoli oli ka see, et EBA ei lõpetanud
viivitamata oma tegevdirektori juurdepääsu võimaldamist konfidentsiaalsele teabele.
Ombudsman andis soovitusi selle kohta, kuidas EBA peaks tegelema tõhusamalt
selliste olukordadega tulevikus10 (juhtum 2168/2019/KR).

Ombudsman nõudis oma 7. mai 2020. aasta soovituses, et EBA saadaks ombudsmanile 
31. augustiks 2020 üksikasjaliku vastuse. EBA saatis vastuse 28. augustil 202011. EBA
märkis oma vastuses, et võttis vastu uued põhimõtted, arvestades ombudsmani
üksikasjalikke soovitusi.

Eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud meetmed 

25 Ülevaade kontrollikoja eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud
meetmetest on esitatud lisas. 

IV auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Alex Brenninkmeijer, võttis käesoleva 
aruande vastu Luxembourgis 22. septembril 2020. 

Kontrollikoja nimel 

president 
Klaus-Heiner Lehne 

8 Vt Euroopa Ombudsmani soovituse punkt 33 või lk 11 juhtumis 2168/2019/KR. 

9 Vt Euroopa Ombudsmani soovituse punkt 33 või lk 11 juhtumis 2168/2019/KR. 

10 Vt Euroopa Ombudsmani soovituse lk 11 juhtumis 2168/2019/KR. 

11 https://www.ombudsman.europa.eu/et/correspondence/et/131987 

https://www.ombudsman.europa.eu/et/correspondence/et/131987


Lisa. Eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud meetmed 

Aasta Kontrollikoja tähelepanekud 

Kontrollikoja 
tähelepanekute põhjal 

võetud meetmed 
(lõpetatud / pooleli / 

alustamata / ei kohaldata) 

2017 Asutus avaldab vabade ametikohtade teateid oma veebisaidil ja sotsiaalmeedias, kuid 
tavaliselt mitte Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) veebisaidil. Lõpetatud 

2018 
EBA ja ESMA ühishange kontoripinna üürimiseks Pariisis ebaõnnestus; seega nurjus ka 
võimalus mastaabisäästuks ja tõhususe suurendamiseks. Asutused peaksid koostööd 
parandama ja kasutama võimaluse korral ühiseid hankemenetlusi. 

Ei kohaldata 

2018 
Asutus tegi suuri jõupingutusi hankedokumentide ettevalmistamisel ja pakkumuste 
hindamise metoodikas, kuid vaja on veel rangemaid ja põhjalikumaid pakkumuste 
hindamise kriteeriume. 

Lõpetatud 

2018 

EBA kasutas kahe ajutist tööd pakkuva büroo vahendusel ajutisi töötajaid, mis 
põhjustas kriitilist sõltuvust ajutist tööd pakkuvatest büroodest. Eelarvepädevate 
institutsioonidega vahetult tööle võetavate koosseisuliste töötajate arvu arutades 
peaks asutus käsitlema ka seda olulist riski talitluspidevusele. 

Pooleli 



ASUTUSE VASTUSED 

18. 2019. aastal loobus EBA IT oma Londoni tegevusmudelist, mis sõltus palju ajutistest IT-
töötajatest, ning võttis Pariisis kasutusele teenusele suunatud mudeli koos IT-tarnijaga,
kasutades määratud aja ja vahendite (QTM) lepinguid. 2020. aastal ja hiljem jätkab EBA IT-
teenuste teenusepõhise tarbimise väljaarendamist ja kinnistamist oma peamise IT-teenuse
osutajaga. Seda tehes jälgib EBA vajadust piiritlemise selguse järele, ühtlasi võimaldades
kolmandate isikute teenuste tihedat lõimimist, mida on vaja teenuse kvaliteedi ja tõhususe
tagamiseks.

19. Vea avastamise aja tõttu ei olnud võimalik seda parandada 2019. eelarveaastal.
Arvestades, et 2019. aasta eelarve täitmise määr oli 97,3 %, vähendab see viga ülejäägi
koguväärtust. EBA on tuvastanud, kuidas seda küsimust Euroopa Komisjoni ja riikliku pädeva
asutuse jaoks õiglaselt parandada, kohandades 2019. aasta ülejäägi jaotust, mis
tagastatakse Euroopa Komisjonile ja riiklikule pädevale asutusele 2021. aastal.

20. Kontrollikoja tähelepanekus ei mainita, et komisjon näeb ette ka tööandja
pensionimaksed. EBA tunnistab siiski, et kontrollikoda vajab täiendavat selgust seoses EBA-
le tehtavate osamaksete eeskirjadega.

21. EBA käsitleb seda tähelepanekut tulevastes eelarvetes.

22. EBA tunnistab vajadust kontrollida ja sõltumatult hinnata oma töövõtjate täielikku
vastavust Prantsusmaa õigusele. 2019. aastal alustas EBA vastavusdeklaratsioonide
kontrollimise süsteemi loomist. See tegevus valmib 2020. aastal ja seda ajakohastatakse, et
see sisaldaks 2019. aasta ja jätkuva vastavuse teavet.

23. EBA endine tegevdirektor teavitas EBAt kaks päeva pärast pakkumiskirja saamist oma
tulevaselt uuelt tööandjalt. Seoses ajavahemikuga, mil ta kandideeris ametikohale, ei
tõendanud EBA ülevaade endise tegevdirektori kohustustest ja ülesannetest sellel
ajavahemikul, et need põhjustanuks huvide konflikti riski. See kehtib eelkõige EBA
poliitikategevuse kohta, võttes aluseks sel ajavahemikul toimunud järelevalvenõukogu
koosolekute päevakorrapunktide läbivaatamise.

24. EBA on ombudsmani tähelepanekud kätte saanud ja esitab vastavalt ombudsmani
taotlusele oma üksikasjaliku arvamuse 31. augustiks 2020. EBA on rakendamas ombudsmani
soovitusi ja on eelkõige vastu võtnud sisemenetlused konfidentsiaalsele teabele
juurdepääsu tühistamiseks, kui töötajad vahetavad töökohta.
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