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ELi ametid: Audiitorite sõnul esitati raamatupidamise 
aastaaruannete kohta märkuseta arvamused ja tehingud 
vastavad enamasti eeskirjadele 
Euroopa Kontrollikoja audiitorid esitasid Euroopa Liidu 41 ameti raamatupidamise 
aastaaruannete kohta märkuseta arvamused ning hindasid need usaldusväärseks. Audiitorid 
esitasid märkuseta arvamused ka 40 ameti finantstehingute kohta; ühe ameti kohta esitati 
märkusega arvamus. 

ELi ametid on eraldi juriidilised isikud, mis on loodud teiseste õigusaktidega, et täita konkreetseid 
tehnilisi, teaduslikke või juhtimisülesandeid, mis aitavad ELi institutsioonidel poliitikat kavandada 
ja ellu viia.  

„ELi ametid täidavad olulist rolli Euroopa kodanike jaoks eluliselt tähtsate valdkondade (nagu 
tervishoid, ohutus, vabadus, turvalisus ja õigus) poliitika ja programmide elluviimisel,“ ütles 
ametite iga-aastase auditeerimise eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Rimantas Šadžius. 
„Audiitoritena on meil hea meel tõdeda, et ametite raamatupidamise aastaaruanded andsid 
nende rahaasjadest õiglase ülevaate ning nende tulu- ja kulutehingud vastasid enamasti 
eeskirjadele. Me andsime aga mitmeid soovitusi – eelkõige ametite tegevuse edasiseks 
tõhustamiseks.“ 

Audiitorite hinnangul olid kõigi 41 ameti raamatupidamise aastaaruanded usaldusväärsed, st 
kajastasid kõigis olulistes aspektides õiglaselt nende 2016. aasta finantsolukorda, finantstulemusi 
ja rahavooge. Lisaks olid 40 ameti raamatupidamise aastaaruannete aluseks olnud tehingud 
seaduslikud ja korrektsed, st vastasid asjaomastele eeskirjadele. Euroopa Varjupaigaküsimuste 
Tugiameti kohta esitasid audiitorid märkusega arvamuse, mis tulenes riigihangete põhimõtete 
rikkumisest. 

Mõne ameti puhul tõid audiitorid välja parandamist vajavaid valdkondi, kuid need soovitused ei 
mõjuta auditiarvamusi. Riigihanked on endiselt kõige enam vigadest mõjutatud valdkond, seades 
ohtu kuludele vastava tulu saamise; lisaks on mitmes ametis probleeme personalijuhtimisega. 
Audiitorid soovitasid ametitel kaaluda oma lepingute ja personali juhtimiseks kasutatavate 
infosüsteemide ühtlustamist, et parandada kulutõhusust ja vähendada kontrolliriske. 
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Kontrollikoja auditite rõhk ei olnud tulemuslikkuse küsimustel, ent audiitorid võtsid arvesse 
nõrgast tulemuslikkuse ja finantsjuhtimisest tulenevaid riske. Audiitorid märkisid, et ametite 
eelarve haldamine on üldiselt paranemas, kuid hoiatasid järgnevasse aastasse üle kantavate 
eelarvevahendite jätkuvalt suurte mahtude ning mõnes ametis ka eelarvevajaduste tegelikust 
suuremaks hindamise eest. Lisaks tõid audiitorid välja Ühendkuningriigi EList lahkumise võimaliku 
mõju mitme ameti tuludele ja tegevusele, ning märkisid kahe Londonis asuva ameti kohta, et neil 
ei ole veel võimalik Ühendkuningriigi liidust lahkumisega seotud kulusid usaldusväärselt 
prognoosida.  

Audiitorite sõnul olid ametite kohta tehtud välishindamised üldiselt positiivsed ja ametid 
koostasid neis välja toodud küsimuste käsitlemiseks tegevuskavad. Mõne ameti puhul puudub 
aga regulatiivne kohustus välishindamiste tegemiseks või tehakse neid liiga harva. 

Toimetajatele 

Euroopa Kontrollikoda auditeeris 32 Euroopa detsentraliseeritud ameti, kuue rakendusameti ja 
kolme muu asutuse eelarveaasta 2016 raamatupidamist. Audiitorid analüüsisid teavet, testisid 
tulu- ja kulutehinguid, hindasid ametite järelevalve- ja kontrollisüsteemide peamisi 
kontrollimehhanisme ning kasutasid vajaduse korral teiste audiitorite tööd. Täna avaldasid nad 
kokkuvõtte oma leidudest, mida kasutavad Euroopa Parlament, nõukogu ja teised eelarve 
täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavad asutused. 

Ametite (välja arvatud SRB, mis kogus krediidiasutustelt peaaegu 12 miljardit eurot) 2016. aasta 
eelarve oli kokku ca 3,4 miljardit eurot. Ligikaudu 2,4 miljardit eurot sellest eraldati ELi eelarvest 
ning umbes miljard eurot koguti ettevõtete, ELi liikmesriikide ja teiste riikide makstud tasudest ja 
otsemaksetest. 2016. aasta lõpu seisuga töötas ametites kokku 10 364 töötajat (ligikaudu 500 
inimest rohkem kui 2015. aastal), kusjuures töötajate arvu kasv tulenes peamiselt uute 
ülesannete lisandumisest. 

ELi ametite kohta koostatud aastaaruanded koos nende kohta esitatud vastuste ja kokkuvõtva 
dokumendiga („Lühikokkuvõte ELi ametite 2016. aasta auditist”) on kättesaadavad kontrollikoja 
veebisaidil ELi 23 ametlikus keeles. 

 


