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Sissejuhatus 
01 Frankfurdis asuv Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (edaspidi 
„asutus“ või „EIOPA“) asutati Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 
nr 1094/20101. Asutuse ülesandeks on aidata kaasa kvaliteetsete ühtsete 
regulatiivsete ja järelevalvestandardite ning -tavade väljatöötamisele, aidata kaasa 
õiguslikult siduvate liidu õigusaktide ühtsele kohaldamisele, innustada ja lihtsustada 
ülesannete ja kohustuste delegeerimist pädevate asutuste vahel, jälgida ja hinnata 
turusuundumusi oma pädevusvaldkonnas ja tugevdada kindlustusvõtjate, 
pensioniskeemi liikmete ja soodustatud isikute 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 ELT L 331, 15.12.2010, lk 48. 

2 Asutuse pädevust ja tegevust tutvustav lisateave on leitav selle veebisaidil 
www.eiopa.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. 

                                                      
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 

06 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 

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

Alus arvamuste esitamiseks 

08 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 

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

10 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkonna ülesanne hinnata 
asutuse vastavust tegevuse jätkuvuse põhimõttele. Juhtkond peab avaldama 
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. 

11 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 

12 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. 

13 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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14 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. 

15 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. 

16 Järgnevad tähelepanekud ei sea kontrollikoja arvamust kahtluse alla. 

Tähelepanekud eelarve haldamise kohta 

17 EIOPA eelarve hõlmab Euroopa Komisjoni ja EFTA liikmesriikide pädevate 
asutuste osamakseid. 2019. aasta eelarvedokumentides ei ole täielikult kirjeldatud, 
kuidas ELi ja EFTA liikmesriikide pädevate asutuste osamaksed arvutati. 2019. aastal 
maksid riikide pädevad asutused 1 500 000 eurot tööandja (EIOPA) tehtavate 
pensionimaksete katteks. See summa põhines hinnangulistel andmetel. Riikide 
pädevate asutuste osamakseid ei kohandatud kordagi selleks, et need vastaksid 
tööandja (EIOPA) makstud tööandjapensionide osa tegelikule suurusele 
(1 261 081 eurot). Samuti ei leidnud me ühtegi tõendit selle kohta, et sellist kohandust 
oleks plaanitud teha.  

18 2019. aastal vähendati riikide pädevate asutuste ja ELi panust 172 939 euro võrra. 
Selle põhjuseks oli asjaolu, et 2017. aastal oli EIOPA eelarve ülejäägis. 2017. aastal 
maksis EL 37,16% osamaksetest ja riikide pädevad asutused 62,84%. Sama jaotust 
kasutati ka 2019. aastal. 2017. aasta ülejääk jaotati aga erinevalt: vastavalt 40% ja 60%. 
Selle tulemusena maksid riikide pädevad asutused 4911 eurot rohkem, kui nad oleksid 
pidanud maksma, ning EL maksis 4911 eurot vähem.  
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Eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud meetmed 

19 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 
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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 mitte Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) veebisaidil. Lõpetatud 

2018 

Ajutistel töötajatel peaksid olema samad töötingimused nagu 
kasutajaorganisatsiooni poolt otse tööle võetud töötajatel. Asutus peaks analüüsima 
oma ajutiste töötajate töötingimusi ning tagama, et need oleksid kooskõlas Euroopa 
ja liikmesriigi tööõigusega. 

Kontrollikoda võtab teadmiseks, et Euroopa 
Liidu Kohtus on pooleli kohtuasi mitme 

küsimuse kohta, mis puudutavad renditööd 
käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. 
novembri 2008. aasta direktiivi 2008/104/EÜ 

rakendamist ELi asutustes. Kuna Euroopa Liidu 
Kohtu lahend võib mõjutada kontrollikoja 

seisukohta ajutiste töötajate kasutamise kohta 
asutuses, ei kontrolli kontrollikoda eelmistel 

aastatel sama teema kohta esitatud 
tähelepanekute põhjal võetud meetmeid, kuni 

Euroopa Liidu Kohus on oma otsuse teinud. 

2018 

Ühe hankemenetluse puhul, mis puudutas ajutiste tööjõuteenuste osutamist, 
kasutas EIOPA hindamiskriteeriume, mille hinnaelemendid ei olnud enamjaolt 
konkurentsipõhised. Seetõttu puudusid tõendid selle kohta, et hankemenetlus viis 
parima hinna ja kvaliteediga lepingu sõlmimiseni. Asutus peaks kasutama 
hindamiskriteeriume, mis keskenduvad konkurentsipõhistele hinnaelementidele. 

Ei kohaldata 



Ameti vastus 

17 EIOPA asutamismääruses (artikkel 62) määratakse Euroopa Liidu (EL) ja 

riiklike pädevate asutuste osamaksete rahastamise alus. Jaotus riikliku 

pädeva asutuse kohta arvutatakse kaaluteguri järgi. EFTA osamaksed 

arvutatakse lisaks riiklike pädevate asutuste arvutustele vastavalt 

määratletud kaalutegurile. Pensionimaksete arvutused moodustavad teatud 

protsendi prognoositavast palgast. Jaotus riikliku pädeva asutuse ja EFTA riigi 

kohta arvutatakse kaaluteguri järgi. Täpseid osamaksete arvutamise 

meetodeid selgitatakse riiklikele pädevatele asutustele ja EFTA riikidele 

saadetud sissenõudekorralduse kirjas. 

Tegelikud pensionisummad on teada alles detsembris ja aasta lõpuni jäänud 

aeg ei ole piisav eelarvemuudatuse ettevalmistamiseks.1 

EIOPA lisab üksikasjalikuma lühiselgituse arvutusmeetodite kohta, mida 

kohaldatakse ELi, riiklike pädevate asutuste ja EFTA riikide osamaksete 

suhtes tulevastes ühtsetes programmdokumentides. 

18 EIOPA asutamismääruses määratakse ELi ja riiklike pädevate asutuste 

rahastamise alus (vastavalt 40 % ja 60 %). Riiklike pädevate asutuste 

rahastatavad tööandja sissemaksed ELi pensioniskeemi (60 %) kajastuvad 

EIOPA eelarves, nagu määratakse personalieeskirjades, kuid ELi osa (40 %) 

EIOPA eelarves ei kajastu. See lahjendab rahastamise alust ja seepärast oli 

2017. ja 2019. aastal riiklikelt pädevatelt asutustelt tagasisaamise protsent 

ELi omast suurem. EIOPA tagastas kogu 2017. aasta eelarveülejäägi ELile. EL 

maksis selle EIOPA-le tagasi 2019. aastal ja kohaldas algset rahastamise 

alust (40/60) vahendite ümberjaotamiseks ELile ja riiklikele pädevatele 

asutustele. See tekitas mõningase tasakaalustamatuse, mille kontrollikoda 

vaidlustas. Kontrollikoja tähelepanek ei tähenda, et ühtki õigussätet oleks 

1 Eelarve peadirektoraadi teatis Ares(2016)2772696 



 

 

rikutud, vaid pigem seda, et oleks tulnud kohaldada veidi teistsugust 

lähenemisviisi. 
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