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Sissejuhatus 
01 Lille’is ja Valenciennes’is asuv Euroopa Liidu Raudteeamet (edaspidi „amet“ või 
„ERA“) asutati Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 881/2004, mis 
asendati 2016. aastal Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/7961. 
Ameti ülesandeks on suurendada raudteesüsteemide koostalitlusvõimet ja töötada 
välja ühine lähenemisviis ohutusele, et aidata kaasa konkurentsivõimelisema ja 
kõrgema ohutustasemega Euroopa raudteesektori loomisele. 

02 Joonisel 1 esitatakse ameti peamised arvandmed2. 

Joonis 1. Ameti 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 ameti esitatud 
andmed töötajate arvu kohta. 

Kinnitavat avaldust toetav teave 

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

                                                      
1 ELT L 220, 21.6.2004, lk 3; ELT L 138, 26.5.2016, lk 1. Vastavalt viimati mainitud määrusele 

muudeti ameti algne nimi, Euroopa Raudteeagentuur, Euroopa Liidu Raudteeametiks. 

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

Arvamus 
04 Auditeerisime 

a) ameti 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 ameti raamatupidamise aastaaruanne 31. detsembril 
2019 lõppenud eelarveaasta kohta kõikides olulistes aspektides õiglase pildi ameti 
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 muid selgitavaid lisasid. 

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 ameti 
finantsmäärusele vastutab ameti 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. Ameti 
juhtkond vastutab ka selle eest, et finantsaruannetes kajastatud tegevus, 
finantstehingud ja teave oleksid kooskõlas vastavate õigusaktidega. Ameti 
juhtkonnal on lõplik vastutus raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate 
tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse eest. 

10 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkonna ülesanne hinnata 
ameti vastavust tegevuse jätkuvuse põhimõttele. Juhtkond peab avaldama ameti 
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 Ameti finantsaruandluse üle järelevalve tegemise eest vastutavad isikud, 
kelle ülesandeks on järelevalve ameti tegevuse üle. 

Audiitori kohustused raamatupidamise aastaaruande ja 
selle aluseks olevate tehingute auditeerimisel 

12 Meie 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 ameti 
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 ameti 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 amet 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 ameti 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 ameti 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 ameti 
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. Ametiga 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 tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta 

17 2018. aasta lõpus alustas ERA riigihanget hinnangulise maksumusega 720 000 
eurot, et aidata kaasa Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi heakskiitmisele. Selle 
hankemenetluse tulemusena sõlmis amet 2019. aastal kolme ettevõtjaga eraldi nelja-
aastased astmelised raamlepingud. Seda liiki lepingu eesmärk on, et kui üks ettevõte ei 
suuda lepingus fikseeritud töid teha, võib töö üle anda järgmisele töövõtjale. 
Finantsmääruses on sätestatud, et seda võib teha ilma hankemenetlust uuesti 
alustamata, tingimusel et raamlepingus on täpselt kokku lepitud kõik asjaomaste 
ehitustööde tegemise, kaupade tarnimise või teenuste osutamise tingimused. 
Kõnealusel juhul ei ole raamleping piisavalt üksikasjalik. Samuti põhinesid pakkujate 
finantspakkumised ainult tööpäeva hinnal, võtmata arvesse olulisi elemente, nagu 
töötajate profiilid või töö keerukus. Seda liiki raamlepingu kasutamine ei olnud tehtava 
töö üksikasjalikkust arvestades asjakohane. Samuti ei olnud finantsandmed piisavalt 
üksikasjalikud, et tagada töö võimalikult säästlik teostamine.  

18 Ühe hankemenetluse puhul, mis puudutas toitlustusteenuste osutamist ja mille 
maksimaalne maksumus oli 500 000 eurot, ei olnud hindamiskomisjoni ühe liikme 
kohta tehtud ametlikku määramisaotust. Liikme osalemine hindamiskomisjonis ilma 
ametliku otsuseta on sisemine puudus, mis vähendab hankemenetluse läbipaistvust.  
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19 Euroopa Komisjon esitas ERA-le teenustaseme kokkuleppe alusel arveid erinevate
IT-teenuste osutamise eest. See hõlmas 26 400 euro suurust tasu ühe IT-süsteemi 
majutamise eest, mille eest küsitav tasu põhines kasutajate arvul. Arve aluseks olnud 
kasutajate arv oli vale. Seetõttu küsis komisjon ametilt ülemäärast hinda summas 4675 
eurot. Amet kiitis arve heaks ja tasus selle Euroopa Komisjonile ilma viga märkamata. 
See osutab puudustele ameti sisekontrollimehhanismides: juhtum näitas, et puudus 
kontroll selle üle, kas arve summa vastas teenustaseme kokkuleppe tegelikele 
tingimustele. 

Eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud meetmed 

20 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 



Lisa. Eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud meetmed 

Aasta Kontrollikoja tähelepanekud 

Kontrollikoja 
tähelepanekute põhjal 

võetud meetmed 
(lõpetatud / pooleli / 

alustamata / ei kohaldata) 

2013 Amet asub Lille’is ja Valenciennes’is. Tõenäoliselt oleks halduskulusid võimalik kärpida, 
kui kõik töötajad oleksid koondatud ühte asukohta. 

Alustamata 

(ametist sõltumatud 
asjaolud) 

2017 
Ühe auditeeritud makse puhul (47 000 eurot) ostis amet raamlepingu alusel 
vahendajast töövõtja kaudu IT-teenuseid ilma konkurentsipõhise menetluse või 
eelneva turu-uuringuta. Aastal 2017 maksti sellele töövõtjale kokku 1,1 miljonit eurot. 

Lõpetatud 

2018 

2017. aasta hankekava sisaldas otselepingut aprillis 2018 toimunud ohutusalase 
konverentsi korraldamiseks. Lepingut muudeti veebruaris 2018 nii, et kõigi seotud 
teenuste eest (konverentsi toimumiskoht, toitlustus, transport jne) saaks maksta 
kohaliku teenuseosutaja kaudu. Leping ja kõik sellega seotud maksed on õigusnormide 
vastased. Amet peaks tagama, et hankemenetlused valitakse kooskõlas 
finantsmäärusega. 

Lõpetatud 



Aasta Kontrollikoja tähelepanekud 

Kontrollikoja 
tähelepanekute põhjal 

võetud meetmed 
(lõpetatud / pooleli / 

alustamata / ei kohaldata) 

2018 

Komisjon allkirjastas ühe töövõtjaga raamlepingu IT-riist- ja tarkvara soetamiseks ning 
hoolduseks ja toeks (IT-teenused). Amet ostis konkreetselt mainimata 
tarkvaralitsentse, ilma et oleks kontrollinud müüja küsitud hinna ja töövõtja 
vahendustasu õigsust. ERA tehtud eelkontrollid ei olnud tõhusad. Amet peaks 
kohandama selliste lepingute alusel tehtavate maksete eelkontrolle ja tagama kõigi 
hangete puhul konkurentsipõhise menetluse. 

Lõpetatud 

2018 

ERA hakkab 2019. aastal sertifitseerimistoimingute eest lõive ja tasusid koguma. Uues 
määruses nõuti, et seejuures tuleb arvesse võtta väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate (VKEd) erivajadusi. Amet peaks võtma kasutusele tõhusad 
kontrollimehhanismid, et veenduda taotlejate vastamises VKEde kriteeriumidele. 

Alustamata 

2018 

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2016/796 kujutasid lõivud ja 
tasud endast ameti jaoks sihtotstarbelist tulu. Lõivude ja tasude ning neile eelarves 
vastavate kulukohustuste ja maksete nõuetekohaseks planeerimiseks on vaja 
mõningaid muudatusi ameti finantsmääruse rakenduseeskirjades. Lõivude ja tasude 
võib eest arveid esitada alles pärast teenuste osutamist ning vahearveid võib väljastada 
ainult iga kuue kuu tagant. Amet peab kulusid tähelepanelikult jälgima ja esitama 
vahearved niipea kui võimalik. 

Pooleli 



 

 

Ameti vastus 

17. Eespool osutatud hange käsitleb ameti abistamist uue ülesande täitmisel, milleks on 
ERTMSi (Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteem) sisaldavate raudteeäärsete 
seadmete heakskiitmine, nagu on määratletud neljandas raudteepaketis (vt määruse 
(EL) 2016/796 artikkel 22 ja direktiivi (EL) 2016/797 artikkel 19). 
Tehnilise abi hanke taasavamine ei oleks proportsionaalne (selleks kuluks vähemalt 
3 nädalat), kui abi kestaks maksimaalselt 15 päeva ja õiguslik nõue hinnata 
taotlustoimiku täielikkust on üks kuu. 

18. Amet tunnistab, et tegemist oli ametniku veaga. Lisame süstemaatilise kontrolli etapi 
kõikide ametisse nimetamiste ja komiteede koosseisus tehtavate muudatuste jaoks, 
isegi kui need tehakse viimasel hetkel. 

19. Amet jättis informaatika peadirektoraadiga sõlmitud teenustaseme kokkuleppe 
majutustasu osas ajakohastamata, mis põhjustas valearve esitamise kulude kohta 
(26 400 eurot 21 725 euro asemel). Niipea kui kontrollikoda vea avastas, teavitas amet 
informaatika peadirektoraati ja väljastas võlateade alusetult makstud summa 
(4675 eurot) sissenõudmiseks. 
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