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ELi asutused hoidsid oma raamatupidamise korras, 
reageerides samas paindlikult pandeemiale 
Euroopa Kontrollikoda järeldas oma iga-aastases auditis ELi asutuste eelarveaasta 2020 kohta, 
et eri liikmesriikides asuvad ELi asutused on COVID-19 pandeemia uudse olukorraga hästi 
kohanenud. Audiitorid kinnitavad, et asutuste finantsjuhtimine on heas seisus, nagu 
varasematelgi aastatel, ning et pandeemia ei ole seda eriti mõjutanud. Mõne asutuse 
sisekontrollimehhanismides on ikka veel puudujääke ning peamiseks õigusnormide rikkumise 
allikaks on endiselt puudused riigihankemenetlustes. Pandeemia ei ole soodustanud ka 
edusammude tegemist eelarve ja inimressursside haldamisel. 2020. aastal mõjutasid mitme 
asutuse tööd neid valdkondi puudutavad piirangud. 
 
„Pandeemia on põhjustanud uusi probleeme eri riikides tegutsevate ELi asutuste finantsjuhtimise 
ja tervishoiumeetmete jaoks,“ ütles aastaaruande eest vastutav kontrollikoja liige Alex 
Brenninkmeijer. „Leidsime siiski, et ELi asutused on järjepidevalt järginud oma 
kriisiohjestrateegiat, mida toetab Euroopa Komisjon ja mida koordineeritakse ELi asutuste 
võrgustikus. Neil õnnestus oma tegevust pandeemiast tingitud uudses olukorras kohandada ja 
hoida oma raamatupidamine sisuliselt sama heas korras nagu varasematel aastatel.“ 
 
Audiitorid kontrollisid 41 asutuse ja muu ELi organi raamatupidamise aastaaruandeid, mis 
koosnesid finantsaruannetest ja 2020. aasta eelarve täitmise aruannetest, ning raamatupidamise 
aastaaruannete aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust. Nad hindasid kõik 41 
raamatupidamise aastaaruannet usaldusväärseks ning esitasid märkusteta arvamused nende 
aluseks olevate tulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. Asutuste raamatupidamise 
aastaaruannete aluseks olevate maksete seaduslikkust ja korrektsust hinnates kiitsid audiitorid 
heaks kõigi asutuste aruanded, välja arvatud ACER (energiasektorit reguleerivate asutuste 
koostöö), eu-LISA (infosüsteemide haldamine vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneval alal) ja 
ENISA (küberturvalisus). Nende kolme asutuse kohta esitasid nad märkustega arvamused, mis oli 
peamiselt tingitud hanke-eeskirjade eiramisest ja eelarvetoimingute heakskiitmiseks kasutatava 
delegeerimismenetluse puudustest. 
 
Lisaks tuvastasid audiitorid eelarveaasta 2020 auditeeritud tehingute valimi põhjal 54 puudust 
(eelarveaastal 2019 leiti neid 82). Enamik neist leiti sisekontrollimehhanismides, 
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riigihankemenetlustes, personaliküsimustes ja eelarve haldamises. Viimased puudutasid näiteks 
tasude haldamist, hilinenud makseid, laekunud osamaksete ebaõiget kajastamist ja vigu ELi 
mittekuuluvate riikide poolt asutuste eelarvetesse makstavate osamaksete arvutamisel. Lisaks 
märgivad audiitorid, et ühest eelarveaastast teise tehtavad liiga suured eelarveülekanded võivad 
osutada mitte üksnes viivitustele tööprogrammide ja hankekavade rakendamisel, vaid ka 
struktuursetele probleemidele ja nõrgale eelarveplaneerimisele. 
 
Õigusnormide vastaselt tehtud maksete peamiseks allikaks on endiselt puudused riigihangetes: 
see puudutas peamiselt mõnes auditeeritud lepingus täheldatud konkurentsi puudumist, puudusi 
pakkujate hindamise protsessis ja lepingute täitmisega seotud probleeme. Audiitorid kutsuvad ka 
üles tugevdama asutuste sisekontrollimehhanisme, eelkõige enne toimingute heakskiitmist. 
 
Lisaks iga-aastasele finantsauditile hindasid audiitorid ka seda, kuidas ELi asutused on juhtinud ja 
korraldanud COVID-19 kriisile reageerimist. Talitluspidevuse meetmete, otsuste tegemise 
suutlikkuse ja tavapärase tegevuse analüüsi põhjal järeldasid audiitorid, et ELi asutused suutsid 
vältida oma finantsolukorra liigset moonutamist pandeemia tõttu, ning et nad on jätkanud oma 
ülesannete täitmist, kuigi aeglasemas tempos. Mis puudutab asutuste tööprogramme ja tegevust, 
siis on pandeemia põhjustanud vahendite ja kavandatud tegevuste märkimisväärse 
ümbersuunamise COVID-19-ga seotud tööle. Näiteks võib tuua eelkõige tervishoiupoliitika: selles 
valdkonnas tegutsevate ELi asutuste (ECDC, EMA) peamiseks tegevuseks on saanud ELi 
pandeemiale reageerimise meetmed. 
 
Audiitorid täheldasid ka rohkem puudusi ELi asutuste personalihalduses. Eelkõige võib tulevikus 
töötajate puudust tekitada asjaolu, et 2020. aasta alguses aeglustus (peamiselt COVID-19 tõttu) 
personali värbamine. 
 
 
Selgitav taustteave 
Dokumendis „ELi asutuste 2020. aasta auditi lühikokkuvõte“ esitatakse meie eelarveaasta 2020 
audititulemuste kokkuvõte ELi 41 asutuse ja muu organi kohta, mida hõlmavad meie 
auditivolitused ELi rahaliste vahendite välisaudiitorina. Euroopa Tööjõuametit ja Euroopa 
Prokuratuuri 2020. aastal ei auditeeritud, sest nad ei olnud veel rahaliselt iseseisvad. 
Lühikokkuvõte ja 2020. aasta aastaaruande täisversioon on kättesaadavad kontrollikoja 
veebisaidil inglise keeles ning peagi ka teistes ELi keeltes. 

 
Pressikontakt 
Kontrollikoja pressibüroo: press@eca.europa.eu 
Claudia Spiti – e-post: claudia.spiti@eca.europa.eu – mobiil: (+352) 691 553 547 
Vincent Bourgeais – e-post: vincent.bourgeais@eca.europa.eu – mobiil: (+352) 691 551 502 

 

 

https://www.eca.europa.eu/et/Pages/ecadefault.aspx
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/ecadefault.aspx
mailto:press@eca.europa.eu
mailto:claudia.spiti@eca.europa.eu
mailto:vincent.bourgeais@eca.europa.eu

