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KOKKUVÕTE 

Millest aruanne kõneleb? 

I. Kontrollikoda vaatas kooskõlas Euroopa koolide finantsmäärusega läbi koolide 

eelarveaasta 2016 konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande. Läbivaatamine toimus 

peasekretäri kantseleis ja kahes koolis (Alicante ja Karlsruhe), ning hõlmas nii 

raamatupidamise aastaaruannet kui sisekontrollisüsteeme (töölevõtmised, hanked ja 

maksed). 2016. aastal kasutasid koolid esmakordselt sõltumatut välisaudiitorit, kes kontrollis 

viie kooli raamatupidamise aastaaruandeid enne konsolideerimismenetlust. 

Mida kontrollikoda leidis? 

II. Kaks Euroopa kooli ja peasekretäri kantselei ei koostanud oma raamatupidamise 

aastaaruandeid õigusaktis ette nähtud tähtaja jooksul. Leiti mitmeid vigu, eelkõige 

töötajatele makstud hüvitiste arvutamisel ja kirjendamisel ning kohustuste ja nõuete 

kirjendamisel. Enamik vigadest korrigeeriti raamatupidamise aastaaruande lõpliku versiooni 

kontrollimise käigus. Tegu on puudustega raamatupidamiskorras. 

III. Kontrollikoda ei leidnud 2016. aasta lõplikest konsolideeritud finantsaruannetest olulisi 

vigu. 

IV. Kahe valitud kooli maksesüsteemides leiti puudusi vähe, kuid peasekretäri kantselei 

kontrollikeskkond oli seevastu nõrgem. 

V. Peale värbamismenetlusi käsitlevate dokumentide puudumise kasutasid koolid haldus- 

ja abitöötajate valikumenetlustes liiga palju erandeid. 

VI. Kontrollikoda leidis ka mitmeid hankemenetluste puudusi ning et 

institutsioonidevaheliste raamlepingute järelevalve oli ebapiisav. 
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VII. Sellest tulenevalt ei olnud kontrollikojal võimalik kontrollida, kas finantsjuhtimine 

toimus finantsmääruse1, selle rakenduseeskirjade2 ja personalieeskirjadega3

Mida kontrollikoda soovitab? 

 kooskõlas. 

VIII. Kontrollikoja käesoleva aasta ja eelmiste aastate soovituste elluviimiseks peaksid 

Euroopa koolide kuratoorium, peasekretäri kantselei ja koolid raamatupidamisarvestuse ja 

sisekontrollisüsteemide täiustamiseks kohe meetmeid võtma. Kontrollikoda soovitab 

koolidel eelkõige parandada raamatupidamiskorras leitud puudused ning jätkata 

raamatupidamisaruannete koostamisega tegelevate töötajate koolitamist ja toetamist. 

Sisekontrollisüsteemide puhul soovitab kontrollikoda taas jätkata värbamis-, hanke- ja 

maksemenetluste täiustamist. 

 

                                                      

1 Euroopa koolide eelarve suhtes kohaldatav 24. oktoobri 2006. aasta finantsmäärus – 
viide: 2014-12-D-10-en-1. 

2 Finantsmääruse rakenduseeskirjad – viide: 2014-12-D-11-en-1. 

3 Euroopa koolide lähetatud töötajate personalieeskirjad (viide: 2011-04-D-14-en-5), Euroopa 
koolide kohapeal tööle võetud õpetajate teenistuseeskirjad (viide: 2016-05-D-11-en-1), Euroopa 
koolide haldus- ja abipersonali teenistuseeskirjad (viide: 2007-D-153-en-7). 
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SISSEJUHATUS 

Taust 

1. Euroopa koolide (edaspidi „koolid“) esmane õiguslik alus on konventsioon4, milles 

sätestatakse nende põhikiri. Koolide finants- ja tegevusalane juhtimine toimuv vastavalt 

finantsmäärusele5, selle rakenduseeskirjadele6 ja personalieeskirjadele7

2. Iga kool vastutab oma raamatupidamise aastaaruande

 (mis moodustavad 

üldraamistiku). 

8

3. 2016. aasta eelarve assigneeringute summa oli 297,7

 koostamise eest ja Euroopa 

koolide peasekretäri kantselei (edaspidi „peasekretäri kantselei“) vastutab konsolideeritud 

raamatupidamise aastaaruande koostamise ja kontrollikojale saatmise eest vastavalt koolide 

finantsmääruse artiklitele 90–92. 

9 miljonit eurot (2015. aastal 

288,8 miljonit eurot). 2016. aastal oli komisjoni osalus 177,810

4. Vastavalt koolide finantsmääruse artiklile 94 saadab kontrollikoda aastaaruande koos 

koolide vastustega 30. novembriks nõukogule, parlamendile, komisjonile ja peasekretäri 

kantseleile (kes vastutab eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest). 

 miljonit eurot (2015. aastal 

168,9 miljonit eurot). 

                                                      

4 Euroopa koolide põhikirja konventsioon (EÜT L 212, 17.8.1994, lk 3). 

5 Euroopa koolide eelarve suhtes kohaldatav 24. oktoobri 2006. aasta finantsmäärus – 
viide: 2014-12-D-10-en-1. 

6 Finantsmääruse rakenduseeskirjad – viide: 2014-12-D-11-en-1. 

7 Euroopa koolide lähetatud töötajate personalieeskirjad (viide: 2011-04-D-14-en-5), Euroopa 
koolide kohapeal tööle võetud õpetajate teenistuseeskirjad (viide: 2016-05-D-11-en-1), Euroopa 
koolide haldus- ja abipersonali teenistuseeskirjad (viide: 2007-D-153-en-7). 

8 Finantsmääruse artiklid 86, 88 ja 89. 

9 Euroopa koolide konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne, viide: 2017-05-D-35-en-1. 

10 Finantskontrolöri 2016. aasta aastaaruanne, viide: 2017-02-D-14-en-2. 
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Muudatused finantsmääruses ning arvestus- ja kontrollikeskkonnas 

5. 2016. aastal koostasid koolid teistkordselt oma raamatupidamisaruanded vastavalt 

rahvusvahelistes avaliku sektori raamatupidamisstandardites (IPSAS) kehtestatud 

tekkepõhise raamatupidamisarvestuse põhimõtetele. Uus raamatupidamis-/finantssüsteem 

on olnud kasutuses alates 1. jaanuarist 2015. Uus süsteem sisaldab tehnilisi vahendeid 

mitmete kontrollikoja poolt korduvalt leitud puuduste kõrvaldamiseks (nt 

konsolideerimisprotsessi puudused, raamatupidamis- ja maksesüsteemide vahelise 

automaatse lingi puudumine ning ebatõhus raharinglus). 2016. aastal loodi 

raamatupidamistarkvara ja internetipanga vaheline ühendus Luxembourgi ja Varese 

koolides11. 2017. aastal lisandus veel koole12

6. Koolide kuratoorium võttis 2016. aasta aprillis vastu uued Euroopa koolide kohapeal 

tööle võetud õpetajate teenistuseeskirjad

 ja praeguseks on link kõigis neljateistkümnes 

koolis toimiv. 

13

7. 2016. aastal korraldati mitu riskijuhtimise töötuba ja avaldati ka riskijuhtimise suunised. 

Kõigil neljateistkümnel koolil on nüüd riskiregister, kuid selles sisalduva teabe kvaliteet on 

kooliti erinev. 2016. aasta lõpus muudeti kõiki Euroopa koole hõlmav 32 üldist riski sisaldav 

register 10 peamist riski sisaldavaks registriks

. Eeskirjad jõustusid 1. septembril 2016 ja 

nendega asendati kohapeal tööle võetud õpetajate töötingimused. 

14

8. Hankemenetluste jõustamiseks koostas peasekretäri kantselei 2016. aastal 

hankesuunised ja moodustas hangete võrgustiku. Lisaks suurendati peasekretäri kantselei 

hankeüksuse töötajate arvu kolme täistööajaga töötajani

. 

15

                                                      

11 Finantskontrolöri 2016. aasta aastaaruanne, viide: 2017-02-D-14-en-2. 

. 

12 Alicante, Bergeni, Frankfurti, Karlsruhe ja Müncheni koolid. 

13 Euroopa koolide kohapeal tööle võetud õpetajate teenistuseeskirjad – viide: 2016-06-M-2/KK. 

14 Finantskontrolöri 2016. aasta aastaaruanne, viide: 2017-02-D-14-en-2. 

15 Finantskontrolöri 2016. aasta aastaaruanne, viide: 2017-02-D-14-en-2. 
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9. Finantsmääruse läbivaatamise töörühm16 koostas muudetud finantsmääruse, milles 

keskenduti finantsjuhtimisele, st eelarvevahendite käsutaja ja peaarvepidaja funktsiooni 

tsentraliseerimisele, eelarvepõhimõtete täpsustamisele ja ratsionaliseerimisele, ning hanke-

eeskirjade ühildamisele ELi institutsioonide suhtes kohaldatavate eeskirjadega. Lisaks 

liidetakse kehtiv finantsmäärus ja selle rakenduseeskirjad. Kontrollikoda on avaldanud 

arvamuse selle ettepaneku kohta17

10. 2016. aastal tegi komisjoni siseauditi talitus peasekretäri kantseleis, Brüsseli IV koolis ja 

Müncheni koolis julgeoleku juhtimise piiratud läbivaatamise. Komisjon viis samuti läbi 

raamatupidamisarvestuse ja eelarve täitmise IT põhiste kontrollimehhanismide auditi ning 

leidis, et nimetatud kontrollide rakendamine ei olnud tulemuslik ega tõhus. 

.  

Töövõtt, selle ulatus ja lähenemisviis 

11. Kontrollikoja kohustuseks on esitada aastaaruanne konsolideeritud raamatupidamise 

aastaaruande kohta18

12. Kontrollikoda viis kontrolli läbi vastavalt rahvusvahelise ülevaatamise teenuse 

standardile 2400. Nimetatud standardi kohaselt peab kontrollikoda kontrolli planeerima ja 

läbi viima viisil, mis annab talle piiratud kindluse selle kohta, et raamatupidamise 

aastaaruanne tervikuna ei sisalda olulisi väärkajastamisi. Kontroll piirdub eeskätt Euroopa 

koolide töötajate ja finantsandmetele kohaldatavate analüütiliste protseduuride uurimisega 

ning seetõttu on sellest saadav kindlus väiksem kui auditi puhul. Kontrollikoda ei 

auditeerinud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet ja ei esitanud sellest 

tulenevalt ka selle kohta auditiarvamust.  

.  

13. Kontrollikoda vaatas läbi ka peasekretäri kantselei ja kahe kooli (Alicante ja Karlsruhe) 

kontrollisüsteemid ja raamatupidamisaruanded19

                                                      

16 2015. aasta aastaaruande punkt 8. 

. Selles kontekstis uuris kontrollikoda 

17 Arvamus nr 2/2017 on kättesaadav kontrollikoja veebisaidil eca.europa.eu. 

18 Vastavalt finantsmääruse artiklitele 93 ja 94. 
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töötajate värbamist, hankemenetlusi, makseid, raamatupidamisaruandeid ja 

sisekontrollistandardite rakendamist. Lisaks kontrollikoja leidudele kasutati ka Euroopa 

Komisjoni siseauditi talituse aruandeid ning kontrollikoda vaatas läbi Euroopa koolide 

sõltumatu välisaudiitori töö, milles kontrolliti viie kooli raamatupidamisaruandeid enne 

nende konsolideerimist. 

14. Lisas

RAAMATUPIDAMISARVESTUS 

 on toodud eelarveaastal 2015 tehtud soovituste (Frankfurti ja Luxembourgi I 

koolile ning peasekretäri kantseleile) suhtes võetud järelkontrolli tulemused. 

15. 2016. aastal koostasid koolid oma raamatupidamise aastaaruanded vastavalt 

rahvusvahelistes avaliku sektori raamatupidamisstandardites (IPSAS) kehtestatud 

tekkepõhise raamatupidamisarvestuse põhimõtetele. Neljateistkümnest koolist kaks 

koostasid oma raamatupidamisaruanded õigusaktis ette nähtud tähtajaks (31. märts 2017). 

Peasekretäri kantselei raamatupidamise aastaaruanne valmis aga 2017. aasta mai lõpus. 

16. Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel assisteeris koole 

väliskonsultant. Kõige värskem versioon, mis saabus 2017. aasta juuni alguses, sisaldas viit 

kooli auditeerinud sõltumatu välisaudiitori soovitatud parandusi ning samuti kontrollikoja 

poolt peasekretäri kantseleis ja kahes külastatud koolis leitud vigade parandusi. 

17. Läbivaatamise käigus leiti järgmised puudused: 

• Alicante kooli inventariaruandes leiti süstemaatiline viga, mis puudutas 

akumuleeritud kulusid ja -kulumit. Proovibilanssi ja finantsaruandeid see siiski ei 

mõjutanud; Pealegi esitati peaarvepidaja kinnitavas avalduses õiged arvandmed; 

• peasekretäri kantselei ja kolm sõltumatu välisaudiitori poolt auditeeritud kooli olid 

töötajate hüvitistega seotud eraldised valesti arvutanud. Alahindamiste netosumma 

(343 000 eurot) ja kirjendusvead on lõplikus raamatupidamise aastaaruandes 

parandatud; 
                                                                                                                                                                      
19 2016. aastal olid eelarveassigneeringud järgmised: peasekretäri kantselei – 11,08 miljonit eurot, 

Karlsruhe – 11,52 miljonit eurot, Alicante – 12,09 miljonit eurot (allikas: finantskontrolöri 2016. 
aasta aastaaruanne, viide: 2017-02-D-14-en-2). 
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• peasekretäri kantselei ja Karlsruhe kool ei olnud mitmel juhul tehinguid kohustuste ja 

nõuete kontodel korrektselt kirjendanud. Karlsruhe koolis kajastati annetusi 

kohustuste kontol ja peasekretäri kantseleis sisaldasid kohustuste ja nõuete kontod 

nii kreedit- kui ka deebettehingud;  

• Peasekretäri kantselei ja kaks külastatud kooli ei rakendanud viitkulude 

prognoosimise metoodikat järjepidevalt.  

• puudusid tõendid sellest, et peasekretäri kantselei oleks väliskonsultandi koostatud 

konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet põhjalikult analüüsinud. 

SISEKONTROLLISÜSTEEM 

Värbamine 

18. Peasekretäri kantselei ja Karlsruhe kool olid haldus- ja abitöötajate valikumenetluse 

tingimuste puhul liiga palju erandeid teinud. Ühel juhul sisaldas peasekretäri kantselei 

valikumenetluse aruanne arvukalt vastuolusid. Muudel juhtudel puudusid dokumendid ELi 

mittekuuluvatest riikidest pärit töötajate elamis- ja töölubade ning õpetajate kvalifikatsiooni 

kontrollimise kohta. 

Hanked  

19. Peasekretäri kantseleis ja Karlsruhe koolis olid kontrollikoja uuritud 

hindamismenetlused ebaselged ja sisaldasid puudusi, mis ei avaldanud siiski pakkumuste 

lõplikule paremusjärjestusele mõju. Ühel juhul sisaldas hindamisaruanne vastuolulisi hindeid 

ning kahel muul juhul ei olnud hindamismenetlused täielikud. Ühe kiireloomulise vajaduse 

tõttu korraldatud hankemenetluse puhul puudusid nii esialgne taotlus, eelarvevahendite 

käsutaja heakskiit kui tõendid hinnaläbirääkimiste kohta.  

20. Peasekretäri kantselei ei teinud nõuetekohast järelevalvet institutsioonidevaheliste 

raamlepingute üle, mille ta oli koolide nimel allkirjastanud. Selliseid lepingud sõlmivad nii ELi 

institutsioonid kui koolide nimel peasekretäri kantselei, ning koolid võivad neid kasutada 

vastavalt oma vajadustele. Kuna Euroopa koolidel üldine kulukvoot, peaks peasekretäri 

kantselei jälgima selle kvoodi tarbimist üksikute koolide poolt. Peasekretäri kantseleil ei 
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olnud aga teavet selle kohta, mil määral mingi kool lepinguid kasutas, ega selle kohta, kui 

palju rahalisi vahendeid kasutati.  

21. Eelarveväliste lepingute haldamine ei ole selgelt paika pandud ning see võib koolide 

jaoks riske tekitada. Alicante kooli lapsevanemate ühendus sõlmis ühe toitlustusteenuste 

lepingu ning rahastas seda. Kool pakkus omalt poolt hankemenetluse jooksul tehnilist tuge. 

Kool kirjutas ka sellele lepingule alla ning muutus seeläbi vastutavaks lepingu eest, mida ta ei 

olnud ei rahastanud ega hallanud. Lisaks ei järgitud Euroopa koolide hanke-eeskirju, kuna 

kool leidis, et need eeskirjad ei kehti eelarvevälistele lepingutele.  

Aasta tegevusaruanded 

22. Peasekretäri kantselei koostas eelarvevahendite käsutajatele esialgsed suunised 

kinnitava avalduse koostamise ja aasta tegevusaruannetes reservatsioonide esitamise 

kohta20

Maksed 

. Nimetatud suunistega, mis muutuvad kohustuslikuks alates 2018. aastast, 

soovitakse ka ühtlustada ja standardiseerida erinevaid aruandlusviise, mida koolide 

tegevusaruandluses ja sisekontrollistandardite rakendamisel praegu kasutatakse.  

Üldine teave 

23. Kontrollikoja aastate 2012–2015 aastaaruannetes kritiseeriti raamatupidamis- ja 

maksesüsteemide vahelise automaatse lingi puudumist. Nimetatud ühendus loodi kõikides 

koolides 2017. aasta esimesel poolel (vt ka punkt 5). Raamatupidamistarkvaraga ühendatud 

elektroonilisi maksesüsteeme ei ole võimalik konfigureerida viisil, mis võimaldaks 

aktsepteerida ainult raamatupidamistarkvarast tulevaid makseid21

24. Raamatupidamissüsteemi väliselt maksete tegemise vältimiseks kasutavad koolid 

topeltallkirjastamise süsteemi, kus kõik tehingud allkirjastatakse kahe töötaja poolt. 2013. 

. Ehkki automaatne 

ühendus on loodud, võib makseid endiselt käsitsi elektroonilisse maksesüsteemi sisestada. 

                                                      

20 Ükski koolidest ei esitanud oma 2016. aasta tegevusaruannetes reservatsioone. 

21 2015. aasta aastaaruande punkti 26 alapunkt f. 
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aastal22

Maksete valim 

 seadis peasekretär soovituslikuks hinnapiiriks 60 000 eurot, millest suuremate 

summade puhul pidi üks kahest allkirjastajast olema eelarvevahendite käsutaja. Kuigi 

peasekretäri kantselei ja mõlemad koolid olid auditeeritud maksete puhul seda hinnapiiri 

järginud, allkirjastas Alicante kooli eelarvevahendite käsutaja ka hinnapiirist väiksemaid 

makseid, st rohkem, kui seda tehti Karlsruhe koolis. Kuna pankade andmete säilitamise 

põhimõtted on erinevad, ei olnud kõikide auditeeritud maksete puhul alati võimalik 

topeltallkirjastamist tõendavaid dokumente saada.  

25. Enamik peasekretäri kantseleis ja kahes külastatud koolis leitud maksetehingutega 

seotud vigadest puudutas kulukohustusi või ostutellimusi. Peasekretäri kantseleis leiti, et 

mõnel juhul ostutellimus puudus (oli ainult arve) või oli see kehtetu, kuna seda ei olnud 

allkirjastanud eelarvevahendite käsutaja. Kahel juhul võeti kulukohustused pärast 

ostutellimust. Karlsruhe koolis võeti kulukohustus pärast teenuse ja selle eest arve saamist. 

Läbivaatamise käigus leiti ka mõningaid vastuolusid kulukohustuste ja maksetega seotud 

üksikasjades. 

26. Muud puudused puudutasid kontrollikeskkonda: ühel peasekretäri kantseleis leitud 

juhul oli eelarvevahendite käsutaja kiitnud heaks enda lähetuskulud. Alicante koolis maksti 

kohapeal tööle võetud õpetajatele ületunnitöö eest, kuigi tegelikke töötunde kinnitavatel 

tööajatabelitel ei olnud algkooli direktori ja kooli direktori allkirju, mis on kohaldatava 

kontrollimenetlusega vastuolus. 

JÄRELDUSED 

Raamatupidamisarvestus 

27. Kontrollikoda leidis peasekretäri kantseleis ning Alicante ja Karlsruhe koolis olulisi 

puudusi tekkepõhises raamatupidamisarvestuses, eriti töötajahüvitiste arvutamisel ja 

kirjendamisel ning kohustuste ja nõuete kajastamisel. Olulised vead korrigeeriti 

konsolideerimismenetluse käigus. 

                                                      

22 Memorandum 2013-10-M-1-en-1/KK. 
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28. Piiratud kindluse saamiseks tehtava läbivaatuse põhjal ei leidnud kontrollikoda 2016. 

aasta lõplikus raamatupidamise aastaaruandes olulisi vigu. 

29. Viit kooli auditeeris sõltumatu välisaudiitor, kes esitas märkuseta auditiarvamuse. 

Kontrollikoda ei leidnud nimetatud auditiaruannete ja nende aluseks olevate 

töödokumentide uurimisel olulisi puudusi. 

Sisekontrollisüsteemid 

30. Alicante ja Karlsruhe kooli sisekontrollisüsteemid sisaldasid väheseid puudusi, kuid 

peasekretäri kantselei oma sisaldas endiselt olulisi puudusi. Sõltumatu välisaudiitori 

auditiaruannetes kirjeldati olulisi puudusi ka värbamis-, hanke- ja maksemenetlustes. 

Seetõttu ei ole kontrollikojal võimalik kinnitada, et finantsjuhtimine oli üldise raamistikuga 

kooskõlas. 

SOOVITUSED 

31. Euroopa koolide kuratoorium peaks koos peasekretäri kantselei ja koolidega kohe 

meetmeid võtma alljärgnevate soovituste elluviimiseks. 

Raamatupidamisarvestus 

32. Kontrollikoda kordab oma eelmiste aastate soovitust, et koolid peaksid pakkuma 

põhjalikku koolitust ja mõjusat tuge kõigile raamatupidamisaruannete koostamisega 

tegelevatele töötajatele, mis tagaks, et töötajad on võimelised rahvusvahelistes avaliku 

sektori raamatupidamisstandardites (IPSAS) kehtestatud tekkepõhise 

raamatupidamisarvestuse põhimõtteid järgima ja nende koostamiseks seatud tähtaegadest 

kinni pidama. Lisaks tuleks analüüsida punktis 17 mainitud puudusi ja vähendada nende 

võimalikku mõju 2017. aasta raamatupidamise aastaaruandele. 

Sisekontrollisüsteemid 

Värbamismenetlused 

33. Koolid peaksid vähendama haldus- ja abitöötajate valikumenetluses tehtavate erandite 

arvu ning need nõuetekohaselt dokumenteerima ja põhjendama. 
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Hankemenetlused 

34. Kontrollikoda kordab oma eelmiste aastate soovitust, et peasekretäri kantselei peaks 

koolidele hankemenetluste kavandamise ja koostamise kohta rohkem suuniseid andma. 

Koolid peaksid ebakõlade vältimiseks täiustama eelkõige oma hankemenetluste 

dokumentatsiooni. Peasekretäri kantselei peaks tegema järelevalvet 

institutsioonidevaheliste raamlepingute sõlmimise ja elluviimise üle. Koolid peaksid 

täpsustama eelarveväliste lepingute sõlmimisele kohaldatavaid eeskirju. 

Maksete kord 

35. Kontrollikoda kordab oma eelmiste aastate soovitust, et peasekretäri kantselei ja koolid 

peaksid igat liiki finantstehingute puhul maksete tegemisele kehtivat korda rangemalt 

rakendama. 

 

V auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Lazaros S. LAZAROU, võttis käesoleva aruande 

vastu 29. novembri 2017. aasta koosolekul Luxembourgis. 

Kontrollikoja nimel 

 

president 

Klaus-Heiner LEHNE 
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Lisa 

Kontrollikoja 2015. aasta aastaaruandes esitatud soovituste põhjal võetud meetmete 

järelkontroll 

Käesolevas tabelis esitatakse teave kontrollikoja 2015. aasta aastaaruandes esitatud 
soovituste põhjal võetud meetmete järelkontrolli kohta  
 

Kontrollikoja soovitused (Euroopa 
koolide eelarveaasta 2015 

raamatupidamise aastaaruande 
punkt 29) 

Euroopa koolid 
Peasekretäri 

kantselei 

Kommentaarid 

Frankfurt Luxembourg I 

Rakendatud 

Jah/Ei/Ei 
kohaldata/ 

Rakendamisel 

Rakendatud 

Jah/Ei/Ei 
kohaldata/ 

Rakendamisel 

Rakendatud 

Jah/Ei/Ei kohaldata/ 
Rakendamisel 

Soovitused raamatupidamisarvestuse alaste küsimuste kohta 

Koolid peaksid pakkuma kõigile 
raamatupidamisaruannete koostamisega 
tegelevatele töötajatele põhjalikku 
koolitust ja mõjusat tuge, mis tagaks, et 
töötajad on võimelised neid aruandeid 
seadusega ette nähtud tähtaegadeks 
avaldama. Lisaks tuleks analüüsida 
eespool mainitud puudusi ja vähendada 
nende võimalikku mõju 2016. aasta 
raamatupidamise aastaaruandele. 

Rakendamisel 

Koolitus on läbi viidud ja seda 
tuleks IPSASe õige 
rakendamise saavutamiseks 
jätkata (vt ka punktid 17 ja 
32). 

Soovitused personaliküsimuste kohta   

Peasekretäri kantselei ja koolid peaksid 
värbamismenetlusi parandama 
(dokumentatsioon peaks tagama 
seaduslikkuse, läbipaistvuse ja võrdse 
kohtlemise). 

Rakendamisel 
Olukord on paranenud, kuid 
puudusi leitakse endiselt igal 
aastal (vt ka punktid 18 ja 33). 

Soovitused hanketeemade kohta   

Kontrollikoda kordab oma eelmiste 
aastate soovitust, et peasekretäri 
kantselei peaks koolidele 
hankemenetluste kavandamise ja 
koostamise kohta rohkem suuniseid 
andma. Peasekretäri kantselei ja koolid 
peaksid finantsmäärust ja selle 

Rakendamisel 

2016. aasta auditi käigus leiti 
eelmiste aastatega sarnaseid 
puudusi. 2016. aastal loodi 
peasekretäri kantseleis uus 
hankeüksus (vt ka punktid 19–
21 ja 34). 
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Kontrollikoja soovitused (Euroopa 
koolide eelarveaasta 2015 

raamatupidamise aastaaruande 
punkt 29) 

Euroopa koolid 
Peasekretäri 

kantselei 

Kommentaarid 

Frankfurt Luxembourg I 

Rakendatud 

Jah/Ei/Ei 
kohaldata/ 

Rakendamisel 

Rakendatud 

Jah/Ei/Ei 
kohaldata/ 

Rakendamisel 

Rakendatud 

Jah/Ei/Ei kohaldata/ 
Rakendamisel 

rakenduseeskirju täpselt täitma, 
lihtsustama valiku- ja edukaks 
kuulutamise menetlusi ning täiustama 
menetluste alast dokumentatsiooni 
selleks, et oleks tagatud läbipaistvus ja 
võrdne kohtlemine. 

Soovitus maksekontrollisüsteemi kohta 

Peasekretäri kantselei peaks maksete 
tegemise korra puhul tagama ülesannete 
lahususe järgimise ning et uus 
raamatupidamissüsteem ja 
maksesüsteem oleksid kõigis koolides 
tõhusa lingiga ühendatud. Lisaks tuleks 
järelkontrollide puhul järgida rangelt 
üldise raamistiku nõudeid.  

Rakendamisel 

Raamatupidamistarkvara ja 
maksesüsteemi vaheline 
ühendus on loodud kõikides 
koolides (vt ka punkt 23). 
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Euroopa Koolid 
 
 
 
Peasekretäri büroo 
 
 

 
2017-10-D-55-ET-1 
 
 
EUROOPA KOOLIDE VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA 2016. 
EELARVEAASTA AASTAARUANDE RAAMES TEHTUD ETTEPANEKUTELE  
 
 
Raamatupidamine 
 
Euroopa Koolid pakkusid kõigi koolide pearaamatupidajatele 2016. aasta 
raamatupidamisarvestuse lõpetamise teemal põhjalikku koolitust ja keskendusid 2015. 
aasta aruandes leitud levinuimatele vigadele. Lisaks jagati laiali üksikasjalik 
aastaaruannet puudutav juhend. Selliseid koolitusi viiakse ellu ka tulevikus ja neid 
kohandatakse vastavalt vajadusele, et vältida vigu koolide raamatupidamisarvestusega 
lõpetamisel. Selles kontekstis annavad Euroopa Kontrollikoja ja välisaudiitori tehtud 
märkused väga olulist tagasisidet, mille abil raamatupidamise kvaliteeti parandada.  
 
Euroopa Koolid märgivad, et vigade arv ja olulisus on 2016. aasta lõpetamisprotsessis 
oluliselt väiksem võrreldes 2015. aastaga, mil seda esimest korda rakendati. Lisaks 
õnnestus enamikul koolidest raamatupidamisaruanne asjaomastele haldusnõukogudele 
esitada finantsmääruses sätestatud tähtajaks, milleks on 31. märts (lõige 15).  
 
Samas esitas peasekretäri büroo oma finantsaruande alles 2017. aasta mais. 2016. 
aastal uutesse ruumidesse kolimise ja 2014. aasta algusest saati ajakohastamata 
inventuuri puudutava info puudumise tõttu võeti vastu otsus teha peasekretäri büroos 
inventuur uuesti. Selle projekti hiline valmimine selgitab, miks peasekretäri büroo 
finantsaruande esitamisega hiljaks jäi.  
 
Konsolideeritud aruanded vormistati lõplikult ja edastati ettenähtud tähtajaks 1. juuniks, 
vastates sellega ühele Euroopa Kontrollikoja 2015. aasta aruandes tehtud 
põhimärkusele.  
 
Viimasena rõhutavad Euroopa Koolid, et viies suures koolis (Brüsseli I, Brüsseli II, 
Brüsseli III, Brüsseli IV ja Müncheni kool) auditi elluviinud välisaudiitori järeldusotsus oli 
raamatupidamise osas märkusteta. Nende aruannete ja tehtud töö põhjal ning pärast 
veendumist, et kõik välisaudiitori ja Euroopa Kontrollikoja tehtud parandusettepanekud 
on korrektselt rakendatud, järeldas Euroopa Kontrollikoda, et 2016. aasta 
finantsaruannetes olulisi vigu ei esinenud. 
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Sisekontrollisüsteemid 
 
Värbamismenetlused 
 
Euroopa Koolid võtavad Euroopa Kontrollikoja ettepaneku teadmiseks ja leiavad, et 
uute värbamisjuhiste, mis kehtivad alates 2015. aasta sügisest, rakendamine on 
värbamismenetluste kvaliteeti positiivselt mõjutanud. Euroopa Koolid rõhutavad, et 
kontrollikoja viidatud erandid on kooskõlas haldus- ja abipersonali eeskirjade artikli 5 
lõikega 5. Sellegipoolest tagavad peasekretäri büroo ja koolid, et need erandid saavad 
nõuetekohaselt dokumenteeritud ja põhjendatud.  
 
Hankemenetlused 
 
Euroopa Koolid võtavad kontrollikoja ettepaneku arvesse ning rõhutavad taaskord oma 
pühendumist ebajärjepidevuste ja vigade vähendamisele.  
 
Peasekretäri büroo soovib välja tuua, et alates hankeüksuse loomisest 2016. aasta 
keskpaigas ja hangete võrgustiku loomisest 2016. aasta lõpus on toimunud oluline 
edasiminek. Kontrollikoja tehtud tähelepanekud seostuvad peamiselt hangetega, mis 
viidi ellu enne nende kahe üksuse loomist.  
 
Lähtudes 5. septembril vastu võetud finantsmäärusest, kus nähakse ette täielik 
vastavusse viimine ELi finantsmääruse hanke-eeskirjadega, tegeleb hankeüksus 
dokumentide täieliku ülevaatusega, mida koolid saavad kasutada igat tüüpi menetluse 
jaoks, ja sel teemal pakutakse koolidele erikoolitust hangete võrgustiku koosolekute 
raames. Uusi menetlusi puudutav teave ja asjakohased dokumendid avaldatakse 
selleks mõeldud SharePointi veebilehel, mis on avatud kõigile kasutajatele. Eesmärk on 
projektiga lõpetada selleks kuupäevaks, mil jõustub uus finantsmäärus (1. jaanuar 
2018). Lisaks võimaldavad täielik vastavus ja vahetu kohaldatavus Euroopa Koolidel 
kasutada komisjoni kasutajatuge ning sellest tulenevaid teenuseid hankemenetluste 
asjaomaste eeskirjade tõlgendamiseks ja nõuetekohaseks rakendamiseks. 
 
Mis puudutab institutsioonidevahelistesse raamlepingutesse, siis on nende sõlmimise ja 
rakendamise kesksüsteem individuaalsetele koolidele, sh kvootide haldamine, valmis ja 
edastati 17. oktoobril 2017 hangete võrgustikule. Raamlepinguid käsitlev märgikiri 
saadetakse koolidele 2017. aasta novembri jooksul.  
 
Viimasena, mis puudutab eelarvevälisest tegevust, on kavas korraldada Euroopa 
Komisjoni siseauditi talitluse (IAS) konsultatsioon „Euroopa Koolide eelarveväliste 
kontode haldamise“ teemal alates 2017. aasta novembrist. Eelnimetatud tegevuse 
tulemuste valguses on peasekretäri bürool kavas anda sel teemal välja suunised, 
käsitledes sealhulgas hangete aspekti. 
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Maksmismenetlus 
 
Euroopa Koolid võtavad Euroopa Kontrollikoja makseid käsitleva tähelepaneku arvesse 
ja sooviksid eriti välja tuua kõigi koolide raamatupidamis- ja pangandustarkvara 
automaatse ühenduse edukat loomist.  
 
Seoses maksmismenetlusega soovib peasekretäri büroo välja tuua arengutrendi 
võrreldes eelmise aastaga ja taaskord kinnitada oma pühendumust vigade 
vähendamisele. Selles kontekstis on pakutud eelarvevahendite käsutajatele, nende 
asetäitjatele ja kontrolöridele 2016.–2017. aasta vältel koolitusi, kus vaadati üle kõik 
olulised ülekanded ning toodi välja kontrolli põhimeetmed.  
 
Viimasena tehti algust uue projektiga, kus vaadatakse läbi kõigi finantsjuhtimises 
osalejate ja asjaomaste töövoogude nõuded ning kohandatakse 
raamatupidamistarkvaraga SAP, et vastata täielikult SAPi ülesannete lahususe 
eeskirjadele ja nõuetele, sh eelarvevahendite käsutaja ja pearaamatupidaja 
funktsioonide tsentraliseerimine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giancarlo MARCHEGGIANO 
peasekretär 
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