
 

12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
T +352 4398-1  E eca-info@eca.europa.eu  eca.europa.eu 

 
 

Aruanne Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve 
Ameti (Frontex) eelarveaasta 2019 

raamatupidamise aastaaruande kohta  
koos ameti vastusega 

 

 



2 

 

Sissejuhatus 
01 Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (edaspidi „amet“ või „Frontex“) tööd 
reguleerib Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2019. aasta määrus (EL) 
2019/1896, millega tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1052/2013 ja 
(EL) 2016/16241. Piirihalduse ja tagasisaatmise eest vastutavad riiklikud ametiasutused 
ning amet moodustavad Euroopa piiri- ja rannikuvalve. Ameti peakorter asub 
Varssavis. Ameti ülesanne on koos riiklike ametiasutustega tagada Euroopa välispiiride 
integreeritud haldamine, et välispiiride ületamist tõhusalt hallata. See hõlmab 
rändeprobleemide ja võimalike tulevaste ohtude käsitlemist neil piiridel, aidates 
seeläbi võidelda piiriülese mõõtmega raskete kuritegude vastu ning tagada liidus 
kõrgel tasemel sisejulgeolek, järgides seejuures täielikult põhiõigusi ja kaitstes isikute 
vaba liikumist liidus. Amet hõlmab alalist korpust, kuhu kuulub kuni 10 000 
operatiivtöötajat. 

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 

                                                      
1 ELT L 295, 14.11.2019, lk 1. 

2 Ameti pädevust ja tegevust tutvustav lisateave on leitav selle veebisaidil 
www.frontex.europa.eu. 
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audiitorite tööst saadud auditi tõendusmaterjali ning analüüsitakse ameti juhtkonna 
esitatud teavet. 

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. 

Asjaolu rõhutamine seoses raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate 
maksete seaduslikkuse ja korrektsusega 

08 2019. aastal haldas amet koostööd tegevate riikidega põhitegevuseks 
sõlmitud toetuslepinguid summas 183 miljonit eurot (2018. aastal 171 miljonit 
eurot), mis moodustab 55% ameti eelarvest. Kontrollikoda on varem märkinud, et 
tõendid tegelike kulude kohta, mille hüvitamist koostööd tegevad riigid on 
taotlenud, ei olnud sageli piisavalt usaldusväärsed või täielikud, mistõttu esines 
selliste kulude hüvitamisel vigu. Sellega seoses tundub, et alates 2018. aasta 
algusest inimressursside kasutamisel kehtiv lihtsustatud rahastamisskeem aitab 
vähendada halduskoormust, lihtsustada ja paremini jälgida toetusi ja seeläbi 
vähendada ka vigade esinemise riski. Kontrollikoda juhib siiski tähelepanu 
asjaolule, et seadmetega seotud kulude hüvitamine (umbes 35% põhitegevuse 
kogukuludest ehk 64 miljonit eurot) põhineb endiselt tegelikel kuludel ning 
sisaldab suuremat vigade esinemise riski. Plaan minna ka seda liiki kulude puhul 
üle ühikukuludel põhinevale kulude hüvitamisele ei ole oma praegusel kujul senini 
edukas olnud. Eelnevat arvesse võttes tunnistab kontrollikoda, et amet on astunud 
samme eelkontrollide parandamiseks, ning märgib, et amet taaskehtestas 2019. 
aastal kulude hüvitamise järelkontrolli kooskõlas eelmistel aastatel antud 
soovitustega.  
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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 ameti 
finantsmäärusele vastutab ameti juhtkond rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku 
sektori raamatupidamisstandardite kohase raamatupidamise aastaaruande 
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. 

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

12 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 
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13 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. 

14 Tulude puhul kontrollime komisjonilt või koostööd tegevatelt riikidelt saadud 
toetusi ning hindame ameti tasude ja muude tulude kogumise korda (kui sellist 
tulu on saadud). 

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 amet 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; 
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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; 

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. 

17 Järgnevad tähelepanekud ei sea kontrollikoja arvamust kahtluse alla. 

Tähelepanekud tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta 

18 Sarnaselt varasematele aastatele leidsime, et koostööd tegevad riigid ei olnud 
alati lisanud maksetaotlustele kulude põhjendamiseks arveid või muid tõendeid, mis 
oleksid piisavalt tõendanud operatsioonide käigus kantud kulusid. Näiteks hüvitas 
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amet Läti piirivalveametile 115 000 eurot, et katta ühe ühisoperatsiooni käigus 
kasutatud kütuse ja määrdeainetega seotud kulud. Amet aktsepteeris hüvitatavate 
kulude tõendamiseks pro forma arveid. Samas on tegu esialgsete müügiarvetega, mis 
ei tõenda tegelikult kantud kulusid. Kõnealusel juhul järeldasime, et ameti eelkontrollid 
ei olnud tõhusad ja et selline kulude hüvitamine ei vastanud toetuslepingu 
tingimustele. 

19  Ühel teisel juhul esitas Poola piirivalveamet maksetaotluse (413 000 euro 
hüvitamiseks ühisoperatsioonidele personali lähetamise eest) peale toetuslepingus 
fikseeritud 75-päevase ajavahemiku möödumist. Maksetaotluse käitlemine viibis 
veelgi, kuna see sisaldas ka vigu. 

20 Samal ajal rõhutab kontrollikoda, et koostööd tegevad riigid on kohustatud lisama 
maksetaotlustele õigel ajal täpsed tõendavad dokumendid.  

Tähelepanekud sisekontrollimehhanismide kohta 

21 2019. aastal jätkas amet uute töötajate värbamist kooskõlas oma laiendatud 
volitustega. Aasta jooksul võeti tööle 218 uut inimest. Aasta lõpuks oli amet täitnud 
82% ametikohtade loetelus fikseeritud ametikohtade arvust (arvestamata alalise 
korpuse jaoks ette nähtud ametikohti). Meie poolt auditeeritud kõnealuse aasta 
töölevõtmismenetlused näitasid, et menetlused toimisid suuresti kavakohaselt, kuid 
amet peaks parandama valikukomisjoni liikmetele antavaid suuniseid ja kontrollima 
täpsemalt kandidaatide rahalisi õigusi seoses palgamaksetega. 

Tähelepanekud usaldusväärse finantsjuhtimise kohta 

22 Auditeerisime ühte 2 miljoni euro suurust makset ameti ruumides tehtud 
ümberehitustööde eest. Leidsime, et amet oli muutnud lepingutingimusi projekti väga 
hilises etapis. Lepingusse oli lisatud võimalus teha veel lõpetamata tööde eest 
ettemakseid. Algsete lepingutingimuste kohaselt tuli maksed teha alles pärast tööde 
vastuvõtmist. Otsus tehti selleks, et vältida vajadust vahendid kulukohustustest 
vabastada ja nendega seotud assigneeringud tühistada. Samas kaotas amet selle 
muudatusega olulise kontrollielemendi. Lisaks ei kajasta raha kasutamine tegevuse 
majanduslikku tegelikkust ega tööde tegelikku edenemist. Samuti mõjutab see 
negatiivselt eelarvepädevate institutsioonide suutlikkust jälgida nõuetekohaselt ameti 
eelarve täitmist ja tegevust. 
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Eelmiste aastate tähelepanekute põhjal võetud meetmed 

23 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) 

2014 Koostööd tegevate riikide poolt kulude põhjendamiseks lisatud tõendavad dokumendid 
ei ole alati piisavad. Lisaks ei nõutud kontrollitõendite esitamist. Lõpetatud 

2015 Komisjoni ja Frontexi vahenditega hallatava sisejulgeolekufondi rahastamise puhul on 
olemas topeltrahastamise risk, mida ei ole käsitletud. Pooleli 

2015 
Piirioperatsioonides osalevad riigid deklareerivad kantud kulud maksetaotlustes. 
Kontrollikoja eriaruandes nr 12/2016 soovitati, et asutused peaksid kasutama 
lihtsustatud kuluvõimalusi alati, kui see on asjakohane, et vältida ebatõhusust. 

Lõpetatud inimressursside 
kasutuselevõtu suhtes 

Pooleli tehniliste seadmete 
suhtes 

2016 
Eelarvevahendite ülekandmise määr oli kõrge. Ametiga koostööd tegevad riigid peavad 
esitama täpsemad kuluprognoosid ja õigeaegse kuluaruandluse. Amet võiks kaaluda ka 
liigendatud eelarveassigneeringute kasutuselevõttu. 

Pooleli 

2016 Ainult 71% ametikohtade loetelus kinnitatud ametikohtadest oli täidetud. Ei kohaldata 
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Aasta Kontrollikoja tähelepanekud 

Kontrollikoja 
tähelepanekute põhjal 

võetud meetmed 
(lõpetatud / pooleli / 

alustamata / ei kohaldata) 

2017 Amet hüvitas 2017. aastal täielikult Islandi rannavalve esitatud kulud, kuigi ühte liiki 
kulusid põhjendavaid arveid ei olnud esitatud. Ei kohaldata 

2017 Samuti kaasrahastas amet Hispaania tsiviilkaardi deklareeritud kulusid, kuigi kõikide 
kulude kohta ei olnud esitatud tõendeid. Ei kohaldata 

2017 Kuigi amet kolis oma praegustesse ruumidesse juba 2014. aastal, ei ole ametil endiselt 
haldusnõukogu poolt heaks kiidetud põhjalikku talitluspidevuse kava. Pooleli 

2017 

Amet tühistas taas suure osa eelmisest aastast üle kantud kulukohustuste 
assigneeringutest, mis olid mõeldud ühisoperatsioonides koostööd tegevate riikide 
kulude hüvitamiseks. See näitab, et koostööd tegevad riigid ülehindasid taas 
märkimisväärselt kulusid, mida amet oleks pidanud hüvitama. 

Lõpetatud 

2017 

2017. aastal moodustasid tagasisaatmisoperatsioonideks eraldatud assigneeringud 
66,5 miljonit eurot. Operatsioonide maht ei vastanud aga olemasolevatele eraldistele ja 
amet tagastas seega komisjonile 13,5 miljonit eurot. Lisaks tagastas amet 4 miljonit 
eurot eelarve I jaotisest, kuna 2017. aastal ei olnud võimalik värvata kavandatud arvu 
uusi töötajaid. 

Lõpetatud 
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Aasta Kontrollikoja tähelepanekud 

Kontrollikoja 
tähelepanekute põhjal 

võetud meetmed 
(lõpetatud / pooleli / 

alustamata / ei kohaldata) 

2017 Mittekohustuslike reservide moodustamine ja kasutamine ei vasta eelarve 
sihtotstarbelisuse põhimõttele ja vähendab eelarve läbipaistvust. Ei kohaldata 

2017 Amet avaldab vabade ametikohtade teateid oma veebisaidil ja muudes kanalites, kuid 
mitte Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) veebisaidil. Lõpetatud 

2017 E-hanked: 2017. aasta lõpuks oli amet küll teatud menetluste jaoks kasutusele võtnud 
e-arved ja e-hanked, kuid mitte hankedokumentide elektroonilise esitamise rakendust. Lõpetatud 

2018 Amet hüvitas kulud koostööd tegevatele riikidele ilma vajalike tõendavate 
dokumentideta. Pooleli 

2018 Amet rahastas ühe lennuki ja ühe laeva kasutamist ilma vajalike tõenditeta 
deklareeritud kulude ühe kategooria kohta. Ei kohaldata 

2018 Eelkontrollid olid ebatõhusad. Amet peaks töötama välja lihtsustatud ja läbipaistva 
rahastamisskeemi, mis hõlmaks ka seadmetega seotud kulusid.  Pooleli 
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Aasta Kontrollikoja tähelepanekud 

Kontrollikoja 
tähelepanekute põhjal 

võetud meetmed 
(lõpetatud / pooleli / 

alustamata / ei kohaldata) 

2018 
Frontex sõlmis raamlepingu esialgselt prognoositud summas, kuigi see oli peaaegu 30% 
suurem kui pakkuja finantspakkumus. Amet peaks lepingusummasid realistlikumalt 
prognoosima ja kohaldama IT-lepingute suhtes ranget finantsjuhtimist. 

Lõpetatud 

2018 Amet peaks vastu võtma põhimõtted tundlike ametikohtade jaoks ja neid rakendama. Pooleli 

2018 
2019. aastasse üle kantud eelarveassigneeringud ja 2018. aastal tühistatud 
eelarveülekanded olid suured. Amet peaks püüdma koostada täpsemaid kulu- ja 
eelarveprognoose. 

Pooleli 

2018 Amet suutis täita ainult 83% oma ametikohtade loetelus fikseeritud ametikohtadest. Pooleli 



 

 

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti 

vastus 

Asjaolu rõhutamine seoses raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate maksete 
seaduslikkuse ja korrektsusega 

08. Amet avaldab heameelt, et kontrollikoda tunnustab, et amet võtnud eelkontrollide 
parandamise meetmeid, ning märgib, et amet taaskehtestas 2019. aastal kulude 
hüvitamise järelkontrolli kooskõlas eelmistel aastatel antud soovitustega. 

Amet võttis olulisi meetmeid, et integreerida ja rakendada lihtsustatud 
finantseerimisskeem (ühikuhinnad), mis sisaldas ka rasketehnika kasutamise 
finantseerimist. Kahjuks esines seotud projektis, milles soovis osaleda suhteliselt vähe 
liikmesriike, olulisi puudusi, mida liikmesriikide seisukohast käsitati tasakaalutustavate 
ja ebasoodsatena. 

Alaliste korpuste ja ametile kuuluva seadmete kogumi rajamist kasutatakse, et 
taaskäivitada liikmesriikidele ja Schengeniga ühinenud riikidele kulude hüvitamise 
ümberkujundamise ja lihtsustamise edasised etapid. 

Tähelepanekud tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta 

18. Läti Riiklik Piirivalveamet teatas, et nende taotluse toetamiseks esitatud dokument 
vastab Läti õigusraamistikule. Läti ametiasutustelt uuriti kontrollikoja osutatud asjaolu 
kohta ja nad teatasid, et esitatud taotlus vastab eespool nimetatud tingimustele.  Seoses 
eelnevaga otsustas Frontex, et see protsess tagab piisavalt hüvitatavate kulude 
tegelikkuse, tuginedes Läti kontrollikeskkonna usaldatavusele. Järelkontrolli ajal kinnitas 
amet pangaväljavõtete alusel kõnealused kulud. Hüvitise saajale teatati siiski pärast 
kontrollikoja tähelepaneku saamist, et pro forma arveid ei aktsepteerita enam toetavate 
dokumentidena. 

19. Poola ametiasutus esitas lõppmakse taotluse üks päev pärast ametlikku tähtaja 
möödumist. Amet tuletab meelde, et 2018. aastal kehtestati ametnike lähetamiseks 
lihtsustatud toetuse maksmise skeem. 2018. aasta toetuste lõppmaksed olid esimesed 
uue finantseerimisskeemi alusel tehtud maksed ja seetõttu pikendati lõppmaksete 
tegemise menetlust oluliselt, et tagada usaldusväärne finantsjuhtimine.  Frontex algatas 
toetuslepingu artikli 20 kohaselt esitatud dokumentide kontrollimise. Seejärel valiti 
kehtiva järelkontrollieeskirja kohaselt teine valim, valimit kontrolliti ning lõplik 



 

 

seirearuanne valmis 17. juunil 2019. Poola esitas 18. juunil 2019 lõpliku seirearuande 
alusel parandatud lõppmakse taotluse. 

Tähelepanekud sisekontrollimehhanismide kohta 

21. Valikukomiteede individuaalliikmete mistahes kriteeriumile vastavuse taseme 
hindamine (v.a jah/ei-tüüpi) sõltub individuaalsest hinnangust, mis osaliselt tehakse iga 
liikme konkreetsete eksperditeadmiste ja kogemuste ning osaliselt komitee kehtestatud 
ühtse skaala alusel. Üksteist täiendavad individuaalsed hinnangud tasakaalustavad koos 
paneeli järeldusi ega viita kollegiaalsuse ja üksmeele puudumisele tehtud järeldustes. 
Frontex korraldab valikukomitee liikmetele koolitusi, tagamaks, et neil on oma rolli 
täitmiseks nõuetekohased teadmised, arvestades samas iga valikukomitee 
kaalutlusruumi ja sõltumatust. Valikukomiteede ühiste nõupidamiste ainus ametlik 
tulemus on kõigi valikukomitee liikmete poolt kokku lepitud ja heaks kiidetud 
konsolideeritud punktisumma. 

Individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti (PMO) kehtestatud töötajate 
õigused edastati Frontexile 6. veebruaril 2020 pärast palgaarvestuse avaldamist ja 
palkade väljamaksmist. Uute töötajate palku kontrollitakse õigusi käsitlevate otsuste 
suhtes ning lahknevuste leidmisel peab PMOd sellest teavitama hiljemalt asjaomase kuu 
12. kuupäevaks. Asjaomane teave saadeti PMO-le nimetatud tähtaja raames ning märtsi 
palgaarvestust parandati tagasiulatuva mõjuga. 

Tähelepanekud usaldusväärse finantsjuhtimise kohta 

22. Ümberehitustöid ei olnud võimalik kavakohaselt lõpetada suurte raskuste tõttu 
Poola ehitusturul, mille üle puudus kontroll nii Frontexil kui ka üürileandjal. Need 
ebasoodsad arengud mõjutasid projekti juba varem, kuid alles aasta lõpus oli võimalik 
piisava kindlusega eeldada, mis tööd saadakse valmis 2019. aastal ja mis tööd tuleb 
lõpetada 2020. aastal. 
Eelfinantseerimine oli lahendus, mis võimaldas hoone ümberehitust jätkata ja see valmis 
saada. Amet ei kaotanud kontrolli, pigem vastupidi kontrollis olukorda täielikult: 
eelfinantseerimise summa maksti üürileandjale, mitte töövõtjale; üürileandja ei teinud 
töövõtjale makseid enne, kui teatud osa töödest oli nii Frontexi kui ka üürileandja poolt 
vastu võetud. Lepinguliste tagatistega on garanteeritud, et üürileandja tagastab 
Frontexile kõik kasutamata jäänud summad. 
Proportsionaalsuse põhimõttest lähtudes vastab eelfinantseerimise summa ligikaudu 
3,5 kuu üüri summale, mida Frontex üürilepingu alusel tasub, seega saab selle summa 
üürileandjapoolse vara mis tahes väärkasutuse korral tasaarveldada jooksvate 
üüriarvetega. Arvestades eespool esitatut, on amet nõuetekohaselt jälginud oma 
eelarvet ja tegevusi ning seda ka eelarvepädevate asutuste ees. 
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