
ARUANNE

Euroopa Keskkonnaameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti 
vastusega

(2017/C 417/16)

SISSEJUHATUS

1. Kopenhaagenis asuv Euroopa Keskkonnaamet (edaspidi „amet“) asutati nõukogu määrusega (EMÜ) nr 1210/90 (1). 
Amet vastutab vaatlusvõrgu loomise eest, mis annab komisjonile, parlamendile, liikmesriikidele ja laiemale üldsusele 
usaldusväärset teavet keskkonna seisundi kohta. Teave peaks eelkõige võimaldama Euroopa Liidul ja liikmesriikidel 
rakendada keskkonnakaitse meetmeid ja hinnata nende mõjusust.

2. Tabelis esitatakse ameti peamised arvandmed (2).

Tabel 1

Ameti peamised arvandmed

2015 2016

Eelarve (miljonites eurodes) 49,2 50,5

Töötajate arv seisuga 31. detsember (1) 219 208

(1) Töötajaskond hõlmab ametnikke, ajutisi teenistujaid, lepingulisi töötajaid ja lähetatud riiklikke eksperte.

Allikas: ameti edastatud andmed; arvud sisaldavad nii põhi- kui mittepõhieelarvet.

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.

ARVAMUS

4. Kontrollikoda auditeeris:

a) ameti raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb finantsaruannetest (3) ja eelarve täitmise aruannetest (4) 
31. detsembril 2016. aastal lõppenud eelarveaasta kohta,

b) raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust,

nagu sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 287.
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(1) EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1.
(2) Ameti pädevust ja tegevust tutvustav täiendav teave on leitav selle veebisaidil www.eea.europa.eu.
(3) Finantsaruanded sisaldavad bilanssi, tulemiaruannet, rahavoogude aruannet, netovara muutuste aruannet, tähtsamate arvestuspõ-

himõtete kokkuvõtet ja muud selgitavat teavet.
(4) Eelarve täitmise aruanded sisaldavad kõiki eelarvetoiminguid koondavaid aruandeid ja selgitavaid lisasid.

http://www.eea.europa.eu


Raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsus

Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta

5. Kontrollikoja hinnangul annab ameti raamatupidamise aastaaruanne 31. detsembril 2016 lõppenud eelarveaasta 
kohta kõikides olulistes aspektides õiglase pildi ameti finantsolukorrast 31. detsembri 2016. 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.

Raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkus ja korrektsus

Tulud

Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

6. Kontrollikoja hinnangul on 31. detsembril 2016 lõppenud eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande aluseks 
olevad tulud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed.

Maksed

Arvamus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate maksete seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

7. Kontrollikoja hinnangul on 31. detsembril 2016 lõppenud eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande aluseks 
olevad maksed kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed.

Juhtkonna ja majandusüksuse valitsemise eest vastutavate isikute kohustused

8. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitele 310–325 ja ameti finantsmäärusele vastutab juhtkond 
rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku sektori raamatupidamisstandardite kohase raamatupidamise aastaaruande 
koostamise ja esitamise ning raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse 
eest. Juhtkonna kohustused hõlmavad finantsaruannete koostamiseks ja esitamiseks vajaliku sisekontrollisüsteemi 
kavandamist, rakendamist ja käigushoidmist nii, et neis ei esineks pettusest või vigadest tingitud olulist väärkajastamist. 
Juhtkond vastutab ka selle eest, et finantsaruannetes kajastatud tegevus, finantstehingud ja teave oleks kooskõlas 
vastavate õigusaktidega. Ameti juhtkonnal on lõplik vastutus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute 
seaduslikkuse ja korrektsuse eest.

9. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkonna ülesanne hinnata ameti vastavust tegevuse jätkuvuse 
põhimõttele, avaldades tegevuse jätkuvusega seotud küsimused, kui see on asjakohane, ja lähtudes raamatupidamises 
tegevuse jätkuvuse põhimõttest.

10. Isikud, kelle ülesandeks on majandusüksuse valitsemine, vastutavad majandusüksuse finantsaruandluse üle 
järelevalve tegemise eest.

Audiitori kohustused raamatupidamise aastaaruande ja selle aluseks olevate tehingute auditeerimisel

11. Kontrollikoja eesmärk on saada piisav kindlus selle kohta, et ameti 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 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.
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12. Auditi käigus viiakse läbi protseduure auditi tõendusmaterjali kogumiseks aruandes esitatud summade ja andmete 
ning aruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. Audiitor valib protseduurid, tuginedes oma 
hinnangule, sh hinnates aruandes pettusest või vigadest põhjustatud olulise väärkajastamise ja selle aluseks olevate 
tehingute Euroopa Liidu õigusraamistiku olulise nõuetele mittevastavuse riski. Asjakohaste auditiprotseduuride 
kavandamiseks (kuid mitte arvamuse esitamiseks sisekontrollimehhanismide tulemuslikkuse kohta) võtab audiitor 
riskihinnangu tegemisel arvesse aruande koostamiseks ja õiglaseks esitamiseks ning selle alustehingute seaduslikkuse ja 
korrektsuse tagamiseks rakendatud sisekontrollimehhanisme. Auditi käigus hinnatakse ka kasutatud arvestuspõhimõtete 
asjakohasust ja juhtkonna koostatud arvestushinnangute põhjendatust, samuti aruande üldist esituslaadi.

13. Tulude puhul kontrollib kontrollikoda komisjonilt saadud toetust ning hindab ameti tasude ja muude tulude 
kogumise korda (kui amet on sellist tulu saanud).

14. Kulude puhul auditeerib kontrollikoda maksetehinguid, kui kulud on kantud, kirjendatud ja heaks kiidetud. 
Ettemakseid auditeeritakse siis, kui vahendite saaja on nende korrakohast kasutamist tõendanud ning amet on need kas 
samal aastal või hiljem tasaarvestuse tegemisega heaks kiitnud.

15. Käesoleva aruande ja kinnitava avalduse koostamisel võttis kontrollikoda arvesse sõltumatu välisaudiitori 
audititööd, mis hõlmas ameti raamatupidamise aastaaruande kontrollimist vastavalt ELi finantsmääruse artikli 208 
lõikes 4 (5) sätestatud nõuetele.

16. Järgnevad kommentaarid ei sea kontrollikoja arvamust kahtluse alla.

KOMMENTAARID SISEKONTROLLIMEHHANISMIDE KOHTA

17. Amet ajakohastas 2016. aastal oma turvapõhimõtteid, kuid mitmed teised ametisisesed menetlused on vananenud. 
Tippjuhtkond kiitis heaks tegevuskava, mis sisaldab ka talitluspidevuse kava läbivaatamist ja ajakohastamist. Ametil on 
kavas üle vaadata ka 2009. aastal vastu võetud dokumendihalduse põhimõtted ja viia need vastavusse ameti uute 
turvapõhimõtetega. Lisaks planeeritakse üle vaadata ja vajaduse korral ajakohastada ameti sisekontrollistandardid.

18. Komisjoni siseauditi talitus tegi tulemusauditi, milles uuriti 2015. aasta keskkonnaseisundi aruande (SOER) 
ettevalmistusprotsessid. Siseauditi talituse juunis 2016 valminud auditiaruandes jõuti järeldusele, et keskkonnaseisundi 
aruande protsessid oli üldiselt asjakohased. Amet ja komisjoni siseauditi talitus leppisid kokku kava nende edasiseks 
parandamiseks.

KOMMENTAARID USALDUSVÄÄRSE FINANTSJUHTIMISE JA TULEMUSLIKKUSE KOHTA

19. 2014. aastal kirjutas komisjon enam kui 50 ELi institutsiooni ja organi (asutus kaasa arvatud) nimel alla raamlepingu 
ühe töövõtjaga tarkvara ja litsentside soetamiseks ning IT hoolduseks ja sellealaseks nõustamiseks. Raamlepingu sõlminud 
töövõtja tegutseb vahendajana asutuse ja selle vajaduste rahuldamiseks sobivate tarnijate vahel. Vahendamisteenuse eest on 
raamlepingu sõlminud töövõtjal õigus tõsta tarnijate hindu 2–9 % võrra. Raamlepingus lepitakse selgelt kokku, et see ei 
anna töövõtjale ainuõigust. 2016. aastal kasutas amet raamlepingut tarkvaralitsentside soetamiseks summas 442 754 eurot. 
Enamik ostudest kuulus ühte konkreetsesse kategooriasse, mida peaks kasutama vaid erandkorras – see puudutab juhte, 
mille puhul nii hankeprotsessis kui raamlepingus hinnad puuduvad. Nimetatud menetlus ei taga piisavat konkurentsi ega 
majanduslikult kõige soodsama lahenduse valimist. Lisaks ei kontrollitud piisavalt raamlepingu töövõtja arvetes küsitud 
lisatasusid. Kõige suurem tellimus puudutas ühes Skandinaavia riigis asuvalt ainuesindajalt soetatud tarkvaralitsentside 
uuendamist (112 248 eurot). Antud juhul ei olnud raamlepingu kasutamine põhjendatud, kuna sellest tulenevalt maksti 
põhjendamatult vahendustasu.
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(5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).



EELMISTE AASTATE KOMMENTAARIDE PÕHJAL VÕETUD MEETMED

20. Ülevaade kontrollikoja eelmiste aastate kommentaaride põhjal võetud parandusmeetmetest on esitatud lisas.

IV auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Baudilio TOMÉ MUGURUZA, võttis käesoleva aruande vastu 
19. septembri 2017. aasta koosolekul Luxembourgis.

Kontrollikoja nimel

president

Klaus-Heiner LEHNE 
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LISA

Eelmiste aastate kommentaaride põhjal võetud meetmed

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

kohaldata)

2012 ja 2013

Toetusprogrammide raames hüvitamiseks esitatud kulude kohapeal-
set (eel)kontrolli toetusesaajate tasandil tehakse harva (1).

Seepärast annavad olemasolevad kontrollimehhanismid vaid piira-
tud määral kindlust toetusesaajate väljamaksetaotlustes esitatud 
kulude rahastamiskõlblikkuse ja täpsuse kohta.

Lõpetatud (2)

2014

Lisaks osales siseaudiitor nii eel- kui järelkontrolli tegemisel – need 
ülesanded on aga teineteisega vastuolus. Tuleb märkida, et 
eelkontrollide süsteemi üle on kontrollikoja ja ameti vahel toimunud 
arutelud juba 2012. aastast alates.

Lõpetatud

2014

Amet on sõlminud teenuslepingu (sh elektronposti teenused) 
pilveteenuste pakkujaga, kasutades selleks informaatika peadirekto-
raadi hangitud institutsioonidevahelist lepingut. Lepingu tingimustes 
ei määratleta piisavalt ameti andmete asukohta. Töövõtja on jätnud 
endale õiguse edastada ilma ette teatamata ameti andmeid väljapoole 
Euroopa Liidu geograafilist territooriumi, nt latentsusaja probleemi-
de käsitlemisel võib osutuda vajalikuks marsruutimisandmete 
kopeerimine erinevate piirkondade erinevatesse andmekeskustesse. 
Seetõttu ei ole amet taganud, et Euroopa Liidu privileegid ja 
immuniteedid (mis kehtivad ametile) oleksid kaitstud ning et 
teenusepakkuja austab täielikult ELi põhiõiguste harta artiklis 7 
sätestatud eraelu puutumatust.

Lõpetatud (3)

2015

Hankemenetluste audit näitas, et amet oli sõlminud üheainsa 
töövõtjaga raamlepinguid, mille raames ostetakse fikseeritud 
hinnaga lepingute alusel konkreetseid teenuseid. Raamlepingute 
alusel ühelt pakkujalt fikseeritud hinnaga pakkumuste küsimine 
neutraliseerib hinnakonkurentsi ja suurendab sõltuvust konkreetsest 
töövõtjast. Amet peaks võimaluse korral sõlmima lepingud mitme 
tarnijaga ja hanked jälle konkurentsile avama, või sõlmima lepingud 
konkreetsete teenuste hankimiseks.

Lõpetatud

(1) Aastatel 2011 ja 2012 viidi läbi üks eelkontroll, et vaadata üle ühe toetusesaaja kontrollisüsteemid. Aastal 2010 viidi läbi üks 
eelkontroll, et kontrollida ühe toetusesaaja deklareeritud kulude rahastamiskõlblikkust.

(2) 2016. aastal kontrollis amet kahel korral kohapeal Euroopa territoriaalse koostöö toetuste saajaid.
(3) Amet jälgib pidevalt valdkonnas toimuvat.
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AMETI VASTUS

KOMMENTAARID SISEKONTROLLIMEHHANISMIDE KOHTA

18. Amet kasutab paljusid regulaarselt uuendatavaid menetlusi, millega saab kogu personal tutvuda sisevõrgus. 2016. 
aasta teisel poolel vaadati üle kvaliteedihalduse menetlused, sh nende registreerimine. 2017. aasta vältel vaadatakse läbi ja 
vajaduse korral ajakohastatakse kõik registri menetlused.

19. Amet võtab kontrollikoja vastuse teadmiseks.

KOMMENTAARID USALDUSVÄÄRSE FINANTSJUHTIMISE JA TULEMUSLIKKUSE KOHTA

20. Viidatav teenuste raamleping sõlmiti tõesti institutsioonidevahelise hankemenetluse kaudu, mille viis läbi Euroopa 
Komisjon tõhususe suurendamiseks, nagu on ette nähtud finantsmääruse artikli 104a lõikes 1, ja leping on sellisena 
eelkõige ja otseselt seotud usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõttega. Ametil, kes osaleb institutsioonidevahelises 
hankemenetluse pakkumistes, tuleb sellele menetlusele kohaldatavate korraldus- ja halduseeskirjade kohaselt loobuda 
samade teenuste hankimisest teise lepingu alusel. See tagab hankes osalevatele pakkujatele läbipaistvuse ning ennekõike 
usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte järgimise, eriti seoses kasutatavate ressursside kokkuhoiu ja tõhususega. Ainuüksi 
seetõttu on raamleping piisavalt põhjendatud. Tuleb ka märkida, et vahendamisteenuse kaudu hangitavate toodete hinna 
tõstmise on lepinguosalised kokku leppinud ning töövõtja on lepinguliselt kohustatud tarnima tooteid ja teenuseid hinnaga, 
mille suhe samalaadsete toodete ja teenuste valitsevasse turuhinda ei muutu. Amet uurib komisjonilt, kas ostetud litsentside 
suurenenud mahu alusel tuleks need liigitada teenuse raamlepingu üksik- või üldkategooriasse. 
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