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Kooskõlas ELTLi artikli 287 lõigete 1 ja 4 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018.
aasta määruse (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid
finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL)
nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja
(EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EL,
Euratom) nr 966/2012) artikli 258 ning nõukogu 26. novembri 2018. aasta määruse (EL)
2018/1877, mis käsitleb 11. Euroopa Arengufondi suhtes kohaldatavat finantsmäärust ning
millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) 2015/323, artikliga 43

võttis Euroopa Liidu Kontrollikoda oma 20. juuli ja 24. septembri 2020. aasta istungitel vastu

AASTAARUANDED
2019. eelarveaasta kohta
Aruanded koos institutsioonide vastustega kontrollikoja tähelepanekutele edastati eelarve
täitmisele heakskiitu andvale asutustele ja teistele institutsioonidele.

Kontrollikoja liikmed on:
Klaus-Heiner LEHNE (president), Ladislav BALKO, Lazaros S. LAZAROU, Pietro RUSSO,
Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Iliana IVANOVA, Alex BRENNINKMEIJER,
Nikolaos MILIONIS, Bettina JAKOBSEN, Samo JEREB, Jan GREGOR, Mihails KOZLOVS,
Rimantas ŠADŽIUS, Leo BRINCAT, João FIGUEIREDO, Juhan PARTS, Ildikó GÁLL-PELCZ,
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Üldine sissejuhatus
0.1. Euroopa Kontrollikoda (edaspidi „kontrollikoda“) on Euroopa Liidu

institutsioon 1 ja ELi rahaliste vahendite välisaudiitor 2. ELi välisaudiitorina tegutseb
kontrollikoda ELi kodanike finantshuvide sõltumatu kaitsjana, aidates eelkõige
parandada ELi finantsjuhtimist. Lisateavet meie töö kohta leiab meie iga-aastastest
tegevusaruannetest, eriaruannetest, ülevaadetest ning arvamustest
finantsjuhtimisalase mõjuga uute või ajakohastatud ELi õigusaktide ja muude otsuste
kohta 3.

0.2. Sel aastal jagasime oma 2019. eelarveaasta aastaaruande esimest korda kaheks

eraldi osaks. Käesolev osa käsitleb ELi konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande
usaldusväärsust ja tehingute korrektsust. Teine osa hõlmab ELi eelarvest rahastatavate
rahastamisprogrammide tulemuslikkust.

0.3. ELi üldeelarve võtavad igal aastal vastu Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa

Parlament. Meie aastaaruanne, mida vajaduse korral täiendavad eriaruanded, on
aluseks eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlusele, mille käigus Euroopa
Parlament otsustab nõukogu soovituse alusel, kas Euroopa Komisjon on tema
vastutada oleva eelarve täitmisega rahuldavalt hakkama saanud. Saadame oma
aastaaruande peale avaldamist kohe nii liikmesriikide parlamentidele kui Euroopa
Parlamendile ja nõukogule.

0.4. Aruande keskse osa moodustab kinnitav avaldus ELi konsolideeritud

raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ning tehingute seaduslikkuse ja
korrektsuse kohta. Avaldusele on lisatud erihinnang ELi iga suurema tegevusvaldkonna
kohta.

1

Kontrollikoda asutati ELi institutsioonina Euroopa Liidu lepingu (Maastrichti leping) artikliga
13 (ELT C 191, 29.7.1992, lk 1). Algselt asutati kontrollikoda 1977. aastal Brüsseli lepinguga
kui uus ühenduse asutus, kes vastutab välisauditi eest (EÜT L 359, 31.12.1977, lk 1).

2

Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELT C 326, 26.10.2012, lk 169–171) artiklid 285–287.

3

Kättesaadavad meie veebisaidil www.eca.europa.eu.
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0.5. Meie aruande käesolev osa on üles ehitatud järgmiselt:
—

1. peatükk sisaldab kinnitavat avaldust ning kokkuvõtet raamatupidamise
aastaaruande usaldusväärsuse ja tehingute korrektsuse auditi tulemustest;

—

2. peatükis esitatakse meie leiud eelarve haldamise ja finantsjuhtimise kohta;

—

3. peatükk sisaldab meie leide ELi tulude kohta;

—

4.–9. peatükis esitatakse mitmeaastase finantsraamistiku 4 peamiste rubriikide
tehingute korrektsuse testimise ning komisjoni aasta tegevusaruannete,
sisekontrollisüsteemide muude elementide ja teiste juhtimisalaste küsimuste
meiepoolse läbivaatamise tulemused.

0.6. Mitmeaastase finantsraamistiku rubriikide kohta ei esitata eraldi

finantsaruandeid ja seetõttu ei kujuta peatükkide järeldused endast auditiarvamusi.
Selle asemel käsitletakse peatükkides mitmeaastase finantsraamistiku iga rubriigi
olulisemaid teemasid.

0.7. Meie eesmärk on esitada oma tähelepanekud selgelt ja täpselt. Alati ei õnnestu
vältida ELi, selle poliitikavaldkondade ja eelarve, raamatupidamise ja auditeerimisega
seotud termineid. Avaldasime oma veebisaidil sõnastiku, milles on esitatud suurema
osa terminite selgitused 5. Sõnastikus defineeritud terminid on igas peatükis
esmakordsel kasutusel kursiivis.

0.8. Aruandes tuuakse ära komisjoni (ja vajaduse korral teiste ELi institutsioonide ja

asutuste) vastused meie tähelepanekutele. Meie kui välisaudiitori ülesanne on esitada
oma auditileiud, teha nende põhjal järeldusi ning anda sellega sõltumatu ja erapooletu
hinnang ELi raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsusele ning tehingute
korrektsusele.

4

Me ei esita eraldi erihinnanguid rubriigi 6 („Hüvitised“) ega mitmeaastase finantsraamistiku
väliste kulutuste kohta. Meie analüüs rubriigi 3 („Julgeolek ja kodakondsus“) ja rubriigi 4
(„Globaalne Euroopa“) kohta, mis on esitatud vastavalt 7. ja 8. peatükis, ei sisalda
hinnangulist veamäära.

5

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/GLOSSARY-AR_2019/GLOSSARYAR_2019_ET.pdf
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Kontrollikoja kinnitav avaldus Euroopa
Parlamendile ja nõukogule – sõltumatu
audiitori aruanne
Arvamus

I. Auditeerisime
a)

Euroopa Liidu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet, mis koosneb
konsolideeritud finantsaruannetest 1 ja eelarve täitmise aruannetest 2
31. detsembril 2019 lõppenud eelarveaasta kohta, mille komisjon kiitis heaks
26. juunil 2020;

b)

alustehingute seaduslikkust ja korrektsust vastavalt Euroopa Liidu toimimise
lepingu artiklis 287 sätestatud nõuetele.

Raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsus
Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta

II. Meie hinnangul annab Euroopa Liidu (EL) konsolideeritud raamatupidamise

aastaaruanne 31. detsembril 2019 lõppenud eelarveaasta kohta kõikides olulistes
aspektides tõepärase pildi ELi finantsolukorrast 31. detsembri 2019. aasta seisuga,
tehingute finantstulemustest, rahavoogudest ja netovara muutustest lõppenud
aastal, vastavalt finantsmäärusele ja rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku sektori
raamatupidamisstandarditel põhinevatele raamatupidamiseeskirjadele.

1

Konsolideeritud finantsaruanded sisaldavad bilanssi, tulemiaruannet, rahavoogude
aruannet, netovara muutuste aruannet, tähtsamate arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ja
muud selgitavat teavet (sealhulgas segmendiaruandlust).

2

Eelarve täitmise aruanded sisaldavad ka selgitavaid lisasid.
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Raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute
seaduslikkus ja korrektsus
Tulud
Arvamus tulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

III. Meie hinnangul on 31. detsembril 2019 lõppenud eelarveaasta

raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tulud kõigis olulistes aspektides
seaduslikud ja korrektsed.
Kulud
Vastupidine arvamus kulutuste seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

IV. Nende asjaolude tähtsuse tõttu, mida on kirjeldatud punktis „Alus

vastupidise arvamuse esitamiseks kulutuste seaduslikkuse ja korrektsuse kohta“,
on 2019. aasta 31. detsembril lõppenud aasta raamatupidamise aastaaruandes
kajastatud heaks kiidetud kulutused meie hinnangul olulisel määral vigadest
mõjutatud.
Alus arvamuste esitamiseks

V. Viisime auditi läbi kooskõlas IFACi rahvusvaheliste auditistandardite (ISA) ja

eetikanormidega ning INTOSAI kõrgeimate kontrolliasutuste rahvusvaheliste
standarditega (ISSAI). Meie kohustusi seoses nimetatud standardite ja normidega
kirjeldatakse täpsemalt käesoleva aruande audiitori kohustusi käsitlevas osas.
Kooskõlas rahvusvahelise arvestusekspertide eetikakoodeksite nõukogu (IESBA)
eetikakoodeksiga oleme sõltumatu ning täitnud oma eetikaalased kohustused.
Oleme seisukohal, et kogutud auditi tõendusmaterjal on arvamuse avaldamiseks
piisav ja asjakohane.
Alus vastupidise arvamuse esitamiseks kulutuste seaduslikkuse ja korrektsuse
kohta

VI. 31. detsembril 2019 lõppenud eelarveaasta raamatupidamise aastaaruande

aluseks olevate kulutuste üldine hinnanguline veamäär on 2,7%. Oluline osa
kulutustest – rohkem kui pool – on olulisel määral vigadest mõjutatud. See
puudutab peamiselt kulude hüvitamisel põhinevaid kulutusi, mille hinnanguline
veamäär on 4,9%. Suuresti ühtekuuluvusvaldkonna kulude suurenemise tõttu
suurenesid kõnealused kulutused 2019. aastal 66,9 miljardi euroni, mis moodustab
meie auditi andmekogumist 53,1% 3. Meie leitud vigade mõju on seetõttu aasta
kohta heakskiidetud kulutustele oluline ja läbiva iseloomuga.

3

Täiendav teave on esitatud meie 2019. aasta aastaaruande punktides 1.21–1.26.
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Peamised audititeemad
Hindasime pensionide ja töötajatele makstavate muude hüvitiste kohustust

VII. ELi bilanss hõlmas 2019. aasta lõpus pensioni- ja töötajatele makstavate

muude hüvitiste kohustust summas 97,7 miljardit eurot, mis moodustab peaaegu
40% 2019. aasta kohustustest summas 251,5 miljardit eurot.

VIII. Kõige suurem osa pensioni- ja töötajatele makstavate muude hüvitiste

kohustusest (83,8 miljardit eurot) on seotud Euroopa Liidu ametnike ja muude
teenistujate pensioniskeemiga (PSEO). Raamatupidamise aastaaruandes
kirjendatud kohustus vastab summale, mis oleks pensioniskeemi lisatud, kui selline
oleks loodud, et katta olemasolevad vanaduspensioni kohustused 4. Lisaks
vanaduspensionile hõlmab see invaliidsuspensionit ning ELi töötajate leskedele ja
orbudele makstavat pensionit. Pensioniskeemist tulenevaid hüvitisi makstakse ELi
eelarvest. Liikmesriigid tagavad hüvitiste maksmise ühiselt ja ametnikud maksavad
ühe kolmandiku pensioniskeemi rahastamisest. Eurostat arvutab selle kohustuse
komisjoni peaarvepidaja nimel, kasutades komisjoni kindlustusmatemaatiliste
nõustajate hinnatud parameetreid.

IX. Suuruselt teise osa pensionide ja töötajatele makstavate muude hüvitiste

kohustusest (11,8 miljardit eurot) moodustavad ELi hinnangulised kohustused
ühise ravikindlustusskeemi (JSIS) ees. Nimetatud kohustus on seotud ELi töötajate
tervishoiukuludega, mis tuleb tasuda peale töötajate teenistusest lahkumist
(sellest on maha arvestatud nende sissemaksed).

X. Auditi käigus hindasime pensionimaksete eraldise kindlustusmatemaatilisi

eeldusi ja pensionikohustuse väärtuse arvestamist. Hindamine põhines
kindlustusmatemaatika valdkonna välisekspertide tööl ning selle eesmärk oli
koostada uuring PSEO kohta. Kontrollisime nii arvnäitajaid,
kindlustusmatemaatilisi parameetreid, kohustuse arvutamist kui ka selle esitamist
konsolideeritud bilansis ja konsolideeritud finantsaruannete lisades.

XI. Järeldame, et konsolideeritud bilansis kajastatud hinnang kogu pensionide ja

töötajatele makstavate muude hüvitiste kohustuse kohta on esitatud õiglaselt. Me
jätkame selle hinnangu, sealhulgas selle aluseks olevate andmete usaldusväärsuse
jälgimist.
Hindasime raamatupidamise aastaaruandes esitatud olulisi aasta lõpu seisuga
koostatud hinnanguid

XII. 2019. aasta lõpu seisuga kuulus toetusesaajatele väljamaksmisele

hinnanguliselt 105,7 miljardit eurot kantud rahastamiskõlblikke kulusid, mille
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kohta ei olnud veel maksetaotlusi esitatud (2018. aasta lõpus 99,8 miljardit eurot).
Komisjon kajastas need summad viitkuludena 5.

XIII. 2019. aasta lõpu seisuga moodustas ELi raamatupidamise aastaaruandes

kajastatud jagatud eelarve täitmise korras hallatavate rahastamisvahendite ja
abikavade kasutamata summa hinnanguliselt 6,9 miljardit eurot (2018. aasta lõpus
6,5 miljardit eurot), mis on kajastatud bilansis kui „muud ettemaksed
liikmesriikidele“.

XIV. Selleks et hinnata nende hinnangulist mahtu aasta lõpus, uurisime

komisjoni loodud kulude periodiseerimise süsteemi ning kontrollisime selle õigsust
ja täielikkust peadirektoraatides, kus tehti enamik makseid. Lisaks kontrollisime
arvete ja eelmaksete valimit uurides asjaomaseid periodiseerimisarvutusi, et
käsitleda viitkulude väärkajastamise riski. Küsisime komisjoni
raamatupidamistalitustelt täiendavaid selgitusi nende hinnangute koostamise
üldise metoodika kohta.

XV. Järeldame, et konsolideeritud bilansis kajastatud viitvõlgade ja

liikmesriikidele tehtud muude ettemaksete hinnanguline kogusumma on esitatud
õiglaselt.
Hindasime bilansipäevajärgsete sündmuste võimalikku mõju raamatupidamise
aastaaruandele

XVI. Alates 1. veebruarist 2020 ei ole Ühendkuningriik enam ELi liikmesriik.

Ühendkuningriik võttis kohustuse täita pärast Suurbritannia ja Põhja-Iiri
Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest
väljaastumise lepingu (edaspidi „väljaastumisleping“) sõlmimist kahe poole vahel
kõiki praegusest ja eelmisest mitmeaastasest finantsraamistikust tulenevaid
finantskohustusi, mis on seotud tema ELi liikmesusega.

4

Vt rahvusvaheline avaliku sektori raamatupidamisstandard (IPSAS) 39 – töötajate hüvitised.
PSEO puhul kajastab kindlaksmääratud hüvitise kohustus nende eeldatavate tulevaste
maksete nüüdisväärtust, mis ELil tuleb teha, et katta praeguse ja varasemate perioodide
tööalasest teenistusest tulenevad pensionikohustused.

5

Need hõlmasid bilansi passiva poolel kajastatud viitvõlgasid summas 66,9 miljardit eurot ja
aktiva poolel kajastatud 38,8 miljardit eurot, mis vähendasid eelrahastamise mahtu.
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XVII. Me ei tuvastanud ühtegi Ühendkuningriigi väljaastumisega seotud

sündmust, mis nõuaks muudatuste tegemist ELi 2019. aasta konsolideeritud
raamatupidamise aastaaruandes vastavalt rahvusvahelisele
raamatupidamisstandardile, mis käsitleb aruandekuupäeva järgseid sündmusi 6.

XVIII. Kuigi COVID-19 puhang avaldas suurt mõju liikmesriikide majandusele ja
rahandusele, ei olnud sellest tulenevalt vaja kohandada raamatupidamise
aastaaruandes esitatud andmeid 7 (st tegemist on mittekorrigeeriva sündmusega).
Kuid algatused, mille komisjon kriisile reageerimiseks esitas, võivad nende
rakendamise korral mõjutada järgmiste aruandeperioodide finantsaruandeid.

XIX. Praeguse seisuga ei avalda kõnealused sündmused ELi 2019. aasta

konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandele finantsmõju ning me järeldame,
et 31. detsembri 2019. aasta seisuga koostatud raamatupidamise aastaaruanne
kajastab korrektselt bilansipäevajärgsete sündmuste olukorda.

Muud asjaolud

XX. Juhtkond vastutab muu teabe esitamise eest. Nimetatud mõiste hõlmab

finantsaruandeid selgitavat arutelu ja analüüsi, kuid ei sisalda konsolideeritud
raamatupidamise aastaaruannet ega selle kohta koostatud kontrollikoja aruannet.
Meie arvamus konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma
muud teavet ja me ei esita selle kohta mingit kindlustandvat järeldust.
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditi raames on meie ülesanne
tutvuda muu teabega ja otsustada, kas see erineb oluliselt konsolideeritud
raamatupidamise aastaaruandest või meie auditi käigus hangitud teabest või
tundub muul viisil oluliselt väärkajastatud. Kui me järeldame, et muu teave on
oluliselt väärkajastatud, peame seda oma aruandes käsitlema. Meil ei ole
sellekohaseid tähelepanekuid.
Juhtkonna kohustused

XXI. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitele 310–325 ja

finantsmäärusele vastutab juhtkond rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku sektori
raamatupidamisstandardite kohase ELi konsolideeritud raamatupidamise
aastaaruande koostamise ja esitamise ning raamatupidamise aastaaruande
aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse eest. Juhtkonna
kohustused hõlmavad finantsaruannete koostamiseks ja esitamiseks vajalike
sisekontrollimehhanismide kavandamist, rakendamist ja käigushoidmist nii, et neis
ei esineks pettusest või vigadest tingitud olulist väärkajastamist. Juhtkond
vastutab ka selle eest, et finantsaruannetes kajastatud tegevus, finantstehingud ja
teave oleksid kooskõlas vastavate õigusnormidega (õigusaktid, eeskirjad,
põhimõtted, reeglid ja standardid). Komisjonil on lõplik vastutus ELi
raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja
korrektsuse eest (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 317).
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XXII. Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel on

juhtkonna ülesanne hinnata ELi vastavust tegevuse jätkuvuse põhimõttele,
avaldades asjakohased tegevuse jätkuvusega seotud küsimused ja lähtudes
raamatupidamises tegevuse jätkuvuse põhimõttest, välja arvatud juhul, kui ta
kavatseb üksuse likvideerida või tegevuse lõpetada või kui tal puuduvad muud
realistlikud alternatiivid.

XXIII. Komisjon vastutab ELi finantsaruandluse üle järelevalve tegemise eest.
XXIV. Finantsmääruse kohaselt (XIII jaotis) peab komisjoni peaarvepidaja

esitama ELi konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditeerimiseks
esmalt esialgsena (aruandeaastale järgneva aasta 31. märtsiks) ja lõplikul kujul
31. juuliks. Esialgne raamatupidamise aastaaruanne peaks juba andma ELi
finantsolukorrast õige ja õiglase pildi. Seetõttu on ülimalt oluline, et esialgse
raamatupidamise aastaaruande kõik kontod esitatakse lõplike arvutustena, mis
võimaldavad meil täita oma ülesandeid vastavalt finantsmäärusele (XIII jaotis) ja
selleks ette nähtud tähtaegade piires. Esialgse ja lõpliku raamatupidamise
aastaaruande vahelised erinevused peaksid tavaliselt tulenema üksnes meie
tähelepanekutest.
Audiitori kohustused konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande ja selle
aluseks olevate tehingute auditeerimisel

XXV. Meie eesmärk on saada piisav kindlus selle kohta, et ELi konsolideeritud

raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi ning selle aluseks
olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed, ning esitada oma auditi põhjal
Euroopa Parlamendile ja nõukogule kinnitav avaldus, mis kinnitab
raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ning selle aluseks olevate
tehingute seaduslikkust ja korrektsust. Piisav kindlus on väga suurt tõenäosust
tähistav kindlus, kuid see ei taga, et kõik olulise väärkajastamise või nõuete
mittejärgimise juhtumid auditi käigus alati avastatakse. Need võivad tuleneda
pettusest või vigadest ja neid peetakse oluliseks siis, kui võib põhjendatult
eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majandusotsuseid, mida
tehakse konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande alusel.

XXVI. Tulude puhul lähtume käibemaksul ja kogurahvatulul põhinevate

omavahendite auditeerimisel makromajanduslikest agregeeritud andmetest, mida
omavahendite arvutamiseks kasutatakse; seejärel hindame komisjoni
andmetöötlussüsteeme kuni liikmesriikide osamaksete laekumiseni ja nende
konsolideeritud raamatupidamisarvestusse kandmiseni. Traditsiooniliste
omavahendite auditeerimisel kontrollime tolliasutuste arvepidamist ja analüüsime

6

Vt IPSAS 14 – Aruandekuupäeva järgsed sündmused.

7

Vt IPSAS 14 – Aruandekuupäeva järgsed sündmused.
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tollimaksude voogu kuni summade komisjonile laekumiseni ja
raamatupidamisarvestusse kandmiseni.

XXVII. Kulutuste puhul auditeerime maksetehinguid, kui kulud on kantud,

kirjendatud ja heaks kiidetud. Auditeerimine hõlmab kõiki maksete kategooriaid
nende tegemise hetkel, välja arvatud ettemaksed. Ettemakseid auditeerime siis,
kui vahendite saaja on nende korrakohast kasutamist tõendanud ning institutsioon
või asutus on need tasaarvestuse tegemisega heaks kiitnud (see võib juhtuda
järgneval aastal).

XXVIII. Tugineme kogu auditi vältel oma professionaalsusele ja kutsealasele
skeptitsismile. Meie ülesanne on ka
a)

teha kindlaks konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes pettusest või
vigadest põhjustatud oluliste väärkajastamiste ja selle aluseks olevate
tehingute ELi õiguse olulise nõuetele mittevastavuse riskid ning neid riske
hinnata. Töötame välja ja rakendame auditiprotseduure nende riskide
käsitlemiseks ning hangime auditi tõendusmaterjali, mis annaks meie
arvamusele piisava ja nõuetekohase aluse. Pettusest tuleneva olulise
väärkajastamise või nõuete täitmata jätmise juhtumeid on keerulisem
avastada kui vigadest tulenevaid juhtumeid, sest pettus võib hõlmata
keelatud kokkuleppeid, võltsimist, tahtlikku tegevusetust, andmete
moonutamist või sisekontrolli eiramist. Seetõttu on ka suurem oht, et
selliseid juhtumeid ei avastata;

b)

teha endale selgeks auditi seisukohast oluline sisekontrollisüsteem
asjakohaste auditiprotseduuride kavandamiseks (kuid mitte sisekontrolli
tulemuslikkuse kohta arvamuse esitamiseks);

c)

hinnata juhtkonna kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning
juhtkonna koostatud arvestushinnangute ja nendega seotud avalduste
põhjendatust;

d)

teha järeldus selle kohta, kas juhtkond lähtub raamatupidamises tegevuse
jätkuvuse põhimõttest, ning hinnata saadud auditi tõendusmaterjali põhjal,
kas esineb olulist ebakindlust, mis tuleneb sündmustest või tingimustest, mis
võivad üksuse tegevuse jätkuvuse tõsise kahtluse alla seada. Kui meie arvates
oluline ebakindlus eksisteerib, siis peame oma aruandes tähelepanu juhtima
konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande asjaomastele avaldustele, või
kui need on puudulikud, siis muutma oma arvamust. Meie järeldused
põhinevad enne oma aruande valmimise kuupäeva saadud auditi
tõendusmaterjalil. Edaspidised sündmused või tingimused võivad aga
põhjustada olukorra, kus üksusel ei ole võimalik oma tegevust jätkata;
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e)

hinnata konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi,
ülesehitust ja sisu, sealhulgas kogu avalikustatud teavet, samuti seda, kas
konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kajastab selle aluseks olevaid
tehinguid ja sündmusi õiglaselt;

f)

hankida piisavat asjakohast auditi tõendusmaterjali ELi konsolideeritavate
üksuste finantsteabe kohta, et esitada arvamus konsolideeritud
raamatupidamise aastaaruande ja selle aluseks olevate tehingute kohta.
Vastutame auditi juhtimise, järelevalve ja läbiviimise eest; samuti oleme
ainuvastutavad oma auditiarvamuse eest.

XXIX. Vahetame juhtkonnaga teavet muu hulgas auditi kavandatud ulatuse ja
ajakava ning oluliste auditileidude, sh sisekontrollis avastatud oluliste puuduste
kohta.

XXX. Komisjoni ja teiste auditeeritud üksustega arutatud teemade seast valime

välja need, mis olid konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditeerimisel
kõige olulisemad ja mis on seetõttu vaatlusaluse perioodi peamised audititeemad.
Nimetatud teemasid kirjeldatakse meie aruandes, välja arvatud juhul, kui teabe
avalikustamine on õigusaktiga keelatud või kui (mida juhtub äärmiselt harva) me
otsustame, et teemat ei tohi meie aruandes käsitleda, kuna vastasel juhul võib see
tõenäoliselt avaliku huviga saadava kasu üles kaaluda.
24. september 2020

president
Klaus-Heiner Lehne

Euroopa Kontrollikoda
12, rue Alcide De Gasperi, L-1615 Luxembourg
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Sissejuhatus
Euroopa Kontrollikoja roll

1.1. Kontrollikoda on ELi sõltumatu audiitor. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise
lepingule 8 on meie ülesanne
a)

anda hinnang ELi raamatupidamise aastaaruandele;

b)

kontrollida, kas ELi eelarvet kasutatakse kooskõlas kohaldatavate õigus- ja
haldusnormidega;

c)

anda aru ELi kulutuste säästlikkuse, tõhususe ja tulemuslikkuse kohta 9 ning

d)

anda nõu finantsmõju omavate õigusaktide ettepanekute kohta.

1.2. Meie kinnitava avalduse esitamiseks tehtav töö (mida selgitatakse lisas 1.1)

täidab eespool märgitud esimest ja teist eesmärki. Eelarveaasta 2019 kohta
otsustasime esitada eelarve täitmise tulemuslikkuse aspektid (kulutuste säästlikkus,
tõhusus ja tulemuslikkus) meie aastaaruande eraldi osas10. Kokkuvõttes annab
audititöö ka peamise sisendi meie õigusaktide ettepanekuid käsitlevate arvamuste
koostamiseks.

1.3. Aastaaruande käesolevas peatükis
a)

kirjeldatakse meie kinnitava avalduse tausta ning esitatakse ülevaade
raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja tehingute korrektsuse auditi
leidudest ja järeldustest;

b)

esitatakse teave OLAFile edasi antud pettusekahtlusega juhtumite kohta;

c)

tutvustatakse kokkuvõtvalt meie auditi käsitlusviisi (vt lisa 1.1).

1.4. Seoses COVID-19 kriisiga kehtestati isolatsioon enne, kui olime lõpetanud oma

auditi käesoleva aastaaruande ja kinnitava avalduse kohta. See mõjutas meie võimet
koguda auditi tõendusmaterjali, mis on osa meie töö jaoks vajalik. Kui reisipiirangud
takistasid meil kohapeal kontrolle teha, kasutasime muid auditiprotseduure, näiteks
dokumentide kontrolli. See võimaldas meil saada piisavalt asjakohaseid tõendeid oma
8

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 285–287 (ELT C 326, 26.10.2012, lk 47).

9

Vt sõnastik: usaldusväärne finantsjuhtimine.

10

Vt meie aruanne ELi eelarve tulemuslikkuse kohta – olukord 2019. aasta lõpu seisuga.
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audititöö lõpuleviimiseks ning 2019. aasta aastaaruande jaoks kinnitava avalduse ja
erihinnangute koostamiseks ilma auditi ulatust piiramata.

ELi kulutused on oluline vahend poliitikaeesmärkide
saavutamiseks

1.5. ELi kulutused on oluline, kuid mitte ainus vahend poliitikaeesmärkide

saavutamiseks. Muud tähtsad vahendid on õigusaktid ning kaupade, teenuste, kapitali
ja inimeste vaba liikumine kogu ELi piires. 2019. aastal oli ELi kulutuste summa 159,1
miljardit eurot 11, mis moodustab 2,1% liikmesriikide valitsemissektori kogukulutustest
ja 1,0% nende summaarsest kogurahvatulust (vt selgitus 1.1).

Selgitus 1.1
ELi 2019. aasta kulutuste osakaal kogurahvatulust ja
valitsemissektori kogukulutustest

100%

EL 28 kogurahvatulu
16 446 miljardit eurot

46%

EL 28 valitsemissektori kogukulutused
7 544 miljardit eurot

1%

ELi kulutused
159,1 miljardit eurot
Allikas: liikmesriikide kogurahvatulu: Euroopa Komisjoni 2019. aasta raamatupidamise
aastaaruanne – lisa A – tulud; liikmesriikide valitsemissektori kogukulutused: Eurostat – iga-aastane
rahvamajanduse arvepidamine; ELi kulutused: Euroopa Komisjon – Euroopa Liidu 2019. aasta
konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne.

11

Vt ELi 2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne, eelarve täitmise
aruanded ja selgitavad lisad – lisa 4.3 (mitmeaastane finantsraamistik: maksete
assigneeringute kasutamine).
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1.6. ELi rahalised vahendid makstakse toetusesaajatele välja kas ühekordsete

maksete / iga-aastaste osamaksetena või mitme maksena mitmeaastaste
kuluprogrammide raames. 2019. aastal tehti ELi eelarvest makseid kokku 126,2 miljardi
euro ulatuses (ühekordsed, vahe- ja lõppmaksed), millele lisandus 32,9 miljardi euro
ulatuses eelmakseid. Selgituses 1.2 on näidatud, et kõige suurem osa eelarvest
kasutati loodusvarade valdkonnas, millele järgnesid ühtekuuluvuse ja
konkurentsivõime valdkonnad.

Selgitus 1.2
2019. aasta maksed mitmeaastase finantsraamistiku rubriikide kaupa
(miljardites eurodes)

Maksed

Ühtekuuluvus
53,8 (33,8%)

Konkurentsivõime
21,7 (13,7%)

159,1

Erivahendid
0,3 (0,2%)

miljardit
eurot

Haldus
10,4 (6,5%)

Globaalne Euroopa
10,1 (6,4%)
Julgeolek ja kodakondsus
3,3 (2,0%)

Alamrubriik 1a
Alamrubriik 1b

Loodusvarad
59,5 (37,4%)

Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks (Konkurentsivõime)
Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus (Ühtekuuluvus)

Rubriik 2

Loodusvarad

Rubriik 3

Julgeolek ja kodakondsus

Rubriik 4

Globaalne Euroopa

Rubriik 5

Haldus

Rubriik 9

Erivahendid

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.
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Eelarveaasta 2019 auditileiud
Raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsus
Raamatupidamise aastaaruandes ei esinenud olulisi väärkajastamisi

1.7. Meie tähelepanekud kehtivad Euroopa Liidu eelarveaasta 2019 konsolideeritud

raamatupidamise aastaaruande 12 kohta. Saime raamatupidamise aastaaruande koos
peaarvepidaja esitiskirjaga kätte 26. juunil 2020, st enne finantsmääruses sätestatud
esitamistähtaja möödumist 13. Raamatupidamise aastaaruandele on lisatud
finantsaruandeid selgitav arutelu- ja analüüsidokument 14. Meie auditiarvamus
nimetatud analüüsi ei hõlma. Kooskõlas auditistandarditega hindasime aga selle sisu
vastavust raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmetele.

1.8. Komisjoni avaldatud raamatupidamise aastaaruande kohaselt oli ELi kohustuste
kogumaht 31. detsembri 2019. aasta seisuga 251,5 miljardit eurot ning varade
kogumaht 178,9 miljardit eurot 15. 2019. aasta majandustulem oli 4,8 miljardit eurot.

12

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne koosneb
a) konsolideeritud finantsaruannetest, mis hõlmavad bilanssi (kus esitatakse varad ja
kohustused aasta lõpu seisuga), tulemiaruandest (kus esitatakse aasta tulud ja kulud),
rahavoogude aruandest (kus näidatakse, kuidas muudatused kontodel mõjutavad raha
ja raha ekvivalente), netovara muutuste aruandest ja finantsaruannete juurde
kuuluvatest lisadest;
b) eelarve täitmise aruannetest, mis käsitlevad eelarveaasta tulusid ja kulusid, ning
nende juurde kuuluvatest lisadest.

13

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus (EL, Euratom) 2018/1046, mis
käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega tunnistatakse
kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 193, 30.7.2018, lk 1).

14

Vt rahvusvaheliste avaliku sektori raamatupidamisstandardite nõukogu (IPSASB) soovituslik
suunis nr 2 (finantsaruandeid käsitlev arutelu ja analüüs).

15

72,5 miljardi euro suurune erinevus vastas (negatiivsele) netovarale, mis koosnes
reservidest, ja sellele osale kuludest, mida EL kuni 31. detsembrini juba kandis ja mida tuleb
rahastada tulevastest eelarvetest.
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1.9. Meie audit näitas, et raamatupidamise aastaaruandes ei esinenud olulisi
väärkajastamisi. Lisaks on meie tähelepanekud ELi vahendite finantsjuhtimise ja
eelarve haldamise kohta esitatud 2. peatükis.

2019. aasta finantsaruannetega seotud peamised audititeemad

1.10. Peamised audititeemad on teemad, mis olid meie kutsealase otsustuse

kohaselt vaatlusaluse perioodi finantsaruannete auditeerimisel kõige olulisemad.
Käsitlesime nimetatud teemasid finantsaruannete auditeerimise kui terviku kontekstis
ja meie arvamuse kujundamisel, kuid nende teemade kohta me eraldi arvamust ei
esita. Vastavalt kõrgeimate kontrolliasutuste rahvusvahelisele standardile (ISSAI)
2701 16 käsitleme peamisi audititeemasid oma kinnitavas avalduses.

Tehingute korrektsus

1.11. Uurime ELi kulusid ja tulusid, et hinnata, kas need on kooskõlas

kohaldatavate õigus- ja haldusnormidega. Meie tulude auditi tulemused esitatakse 3.
peatükis ja kulude auditi tulemused 4.–9. peatükis.

Meie audit hõlmab raamatupidamise aastaaruande aluseks olevaid tuluja kulutehinguid

1.12. Seoses tuludega saime kindluse oma auditiarvamuse jaoks, hinnates

väljavõtteliselt peamisi süsteeme, mida täiendas tehingute testimine. Kontrollitud
tehingute valim oli koostatud nii, et see oleks esinduslik kõikide tululiikide suhtes, mis
hõlmavad kolme liiki omavahendeid ja muudest allikatest saadud tulu (vt punktid 3.2–
3.3).

1.13. Seoses kuludega koostasime tehingute esindusliku valimi ja testisime seda, et
aidata kaasa meie kinnitava avalduse koostamisele ja hinnata õigusnormide vastaselt
tehtud tehingute osakaalu üldises auditi andmekogumis, suure ja väikese riskiga
kulutustes ning kõigis mitmeaastase finantsraamistiku rubriikides, mille kohta
koostame erihinnangu (4., 5., 6. ja 9. peatükk).

16

ISSAI 2701 – Peamistest audititeemadest teavitamine sõltumatu audiitori aruandes.
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1.14. Kulutuste puhul hõlmasid alustehingud ELi eelarvest ELi vahendite

lõppsaajatele üle kantud rahalisi vahendeid. Kontrollime kulusid siis, kui ELi vahendite
lõppsaajad on tegevuse ellu viinud või kulusid kandnud ning kui komisjon on kulud
heaks kiitnud (heakskiidetud kulud). Tegelikkuses tähendab see, et meie andmekogum
koosneb vahe- ja lõppmaksetest. Eelmakseid kontrollisime üksnes juhul, kui need olid
2019. aastal tasaarvestatud.

1.15. Muudatused alamrubriigi „Ühtekuuluvus“ perioodi 2014–2020 õigusaktides

on mõjutanud seda, mida komisjon kõnealuses valdkonnas heakskiidetud kuludeks
loeb. Alates 2017. aastast on meie andmekogum koosnenud mitmeaastase
finantsraamistiku 2014–2020 selle alamrubriigi auditi puhul raamatupidamise
aastaaruannetes kajastatud ja komisjoni poolt igal aastal heaks kiidetud kuludest
(vt lisa 1.1 punkt (15) ning punktid 5.8 ja 5.9) ja perioodi 2007–2013 puhul
lõppmaksetest (sh juba tasaarvestatud eelmaksed). See tähendab, et testisime
tehinguid, mille suhtes oleksid liikmesriigid pidanud juba rakendama kõiki asjaomaseid
meetmeid, et parandada vead, mille nad ise olid avastanud.

1.16. Meie 2019. aasta auditi andmekogumi suurus oli 126,1 miljardit eurot.

Selgituses 1.3 näidatakse selle summa jagunemist ühekordseteks, vahe- (kui komisjon
oli need heaks kiitnud) ja lõppmakseteks, eelmaksete tasaarvestusteks ja
raamatupidamise aastaaruannete iga-aastase heakskiitmise otsusteks.
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Selgitus 1.3
Meie auditi andmekogumi (126,1 miljardit eurot) ja ELi kulutuste
(159,1 miljardit eurot) võrdlus mitmeaastase finantsraamistiku
rubriikide kaupa (2019)
(miljardites eurodes)

Konkurentsivõime
21,7 maksed
16,7 auditi andmekogum

Ühtekuuluvus
53,8 maksed ⁽*⁾
28,4 auditi andmekogum

Loodusvarad

59,5 maksed

59,4 auditi andmekogum

Julgeolek ja kodakondsus
3,3 maksed
3,0 auditi andmekogum

Globaalne Euroopa
10,1 maksed
8,2 auditi andmekogum

Haldus
10,4 maksed
10,4 auditi andmekogum

Erivahendid
0,3 maksed
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Ühekordsed, vahe- ja lõppmaksed

Eelmaksed (sh rahastamisvahenditele, EFSI-le, asutustele ja
välistegevuse tagatisele)

Eelmaksete tasaarvestamine, sh väljamaksed usaldusfondidele
(mitmeaastase finantsraamistiku rubriik 4) ning 2017. ja
2018. aasta maksed 2019. aastal lõpetatud rakenduskavadele
(mitmeaastase finantsraamistiku alamrubriik 1b)

Iga-aastane raamatupidamisaruannete heakskiitmise otsus
(programmitöö periood 2014–2020)

Ühtekuuluvusvaldkonna eelmaksed (52,0 miljardit eurot) sisaldavad programmitöö perioodi
2014–2020 vahemakseid kogusummas 41,6 miljardit eurot. Vastavalt meie kõnealuse valdkonna
auditi käsitlusviisile meie 2019. aasta aastaaruande auditi andmekogum neid makseid ei sisalda.
(*)

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

1.17. Selgituses 1.4 on näidatud, et kõige suurema osa meie andmekogumist

(47,2%) moodustab rubriik „Loodusvarad“, millele järgnevad alamrubriigid
„Ühtekuuluvus“ (22,5%) ja „Konkurentsivõime“ (13,2%).
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Selgitus 1.4
Ülevaade meie 2019. aasta auditi andmekogumist (126,1 miljardit
eurot) mitmeaastase finantsraamistiku rubriikide kaupa
Konkurentsivõime
16,7 (13,2%)

Haldus
10,4 (8,2%)
Globaalne Euroopa
8,2 (6,5%)

Auditi andmekogum

(miljardites eurodes)

Ühtekuuluvus
28,4 (22,5%)

126,1

miljardit
eurot

Julgeolek ja
kodakondsus
3,0 (2,4%)

Loodusvarad
59,4 (47,2%)

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

Teatavate kululiikide puhul esineb endiselt vigu

1.18. Meie ELi tulude ja kulude korrektsuse auditi peamised leiud on järgmised:
a)

kogu auditi tõendusmaterjali kohaselt ei sisaldanud tulud olulisi vigu. Tuludega
seotud süsteemid, mida me kontrollisime, olid üldjoontes tõhusad. Peamised
traditsiooniliste omavahendite sisekontrollimehhanismid, mida me komisjonis
(vt punktid 3.10 ja 3.18) ja teatavates liikmesriikides (vt punktid 3.8 ja 3.9)
hindasime, olid osaliselt tõhusad (vt punkt 3.24). Leidsime ka olulisi puudusi
tollimaksude alalaekumise (st kogumata jäänud tollimaksud, mis ei kajastu
liikmesriikide traditsiooniliste omavahendite arvestussüsteemides)
vähendamiseks mõeldud liikmesriikide kontrollides. Nende kõrvaldamiseks on
vaja ELi meetmeid;
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b)

seoses kulutustega osutab kogutud auditi tõendusmaterjal sellele, et kulutuste
üldine veamäär oli oluline – 2,7% 17 (vt selgitus 1.5). Kõige suurema osa sellest
määrast moodustab alamrubriik „Ühtekuuluvus“ (36,3%) ning sellele järgnevad
rubriik „Loodusvarad“ (32,2%), alamrubriik „Konkurentsivõime“ (19,1%) ja rubriik
„Globaalne Euroopa“ (10,3%). Olulised vead esinevad jätkuvalt suure riskiga
kulutustes, mille suhtes kohaldatakse sageli keerulisi eeskirju ja mis põhinevad
peamiselt kulude hüvitamisel (vt punktid 1.21–1.22). Sellised kulud moodustasid
meie auditi andmekogumist 53,1% (vt selgitus 1.5).

Selgitus 1.5
Hinnanguline veamäär aastatel 2017–2019
10%

Ülemine veapiir
95%-ne
usaldusvahemik

8%

Hinnanguline veamäär
Alumine veapiir

6%

4%

2,7%

2,6%

2,4%
Olulisuse piirmäär 2,0%2%
1,4%

3,6%

3,4%

3,4%

1,8%

1,8%

0%

2017

2018

2019

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.
Viga kujutab endast summat, mida ei oleks tohtinud ELi eelarvest välja maksta. Vead tekivad siis,
kui raha ei kasutata kooskõlas asjakohaste ELi õigusaktidega ja seega mitte nii, nagu nõukogu ja
Euroopa Parlament olid ette näinud nende õigusaktide vastuvõtmisel, või kui raha ei kasutata
kooskõlas konkreetsete riigisiseste eeskirjadega.

17

Meil on 95% suurune kindlus, et andmekogumi veamäär on vahemikus 1,8–3,6% (vastavalt
alumine ja ülemine veapiir).

28

Veariski mõjutavad õigusnormide keerukus ja ELi vahendite
väljamaksmise viis

1.19. Meie varasemate auditite tulemustel ning juhtimis- ja kontrollisüsteemide

hindamisel põhineva riskianalüüsi alusel jagasime alustehingutest moodustatud auditi
andmekogumi suure ja väikse riskiga kulutusteks ning hindasime mõlema veamäära.
2019. aasta auditi tulemused ja meie varasemate aastate leiud kinnitavad meie
hinnangut ja riskiklassifikatsiooni, mille kohaselt mõjutab veariski vahendite
väljamaksmise viis.
—

Vearisk on väiksem selliste kulutuste puhul, mille suhtes kehtivad lihtsustatud /
vähem keerulised õigusnormid. Seda liiki kulutused hõlmavad peamiselt
toetusõigustel põhinevaid makseid 18, mille puhul peavad toetusesaajad vastama
kindlatele, kuid mitte ülemäära keerulistele tingimustele.

—

Vearisk on suur selliste kulutuste puhul, mille suhtes kehtivad keerulised
õigusnormid. See puudutab peamiselt kulude hüvitamisel põhinevaid makseid,
mis hõlmavad toetusesaajate kantud rahastamiskõlblike kulude eest esitatud
maksetaotlusi. Selleks peavad toetusesesaajad tõendama nii seda, et nad
tegelevad toetuskõlbliku tegevusega, kui ka seda, et on kandnud kulusid, mille
hüvitamisele neil on õigus. Seejuures tuleb neil sageli järgida keerulisi
õigusnorme, mis reguleerivad seda, mille hüvitamist on võimalik taotleda
(rahastamiskõlblikkus), ja seda, kuidas korrektselt kulusid kanda (riigihanke- või
riigiabi eeskirjad).

1.20. Leidsime ka 2019. aastal, et väikse riskiga kulutused ei sisaldanud olulisi vigu,
ent suure riskiga kulutused on endiselt olulisel määral vigadest mõjutatud (vt
selgitus 1.6). Olulisel määral vigadest mõjutatud kulutuste osakaal on aga eelmise
kolme aastaga võrreldes suurenenud.

18

Toetusõigustel põhinevad kulutused hõlmavad halduskulusid.
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Selgitus 1.6
2019. aasta auditi andmekogumi jagunemine väikse ja suure riskiga
kulutusteks
(miljardites eurodes)
0

20

Ei ole olulisel määral
vigadest mõjutatud

40
Väikse riskiga kulutused

60
59,2 (46,9%)

Olulisuse piirmäär 2,0%

Hinnanguline
veamäär: 4,9%

Suure riskiga kulutused

66,9 (53,1%)

Olulisuse piirmäär 2,0%

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

Üle poole meie auditi andmekogumist on olulisel määral vigadest mõjutatud

1.21. Suure riskiga kulutused moodustavad 53,1% meie auditi andmekogumist ja

nende osakaal on suurenenud võrreldes eelmise aastaga, mil need moodustasid
ligikaudu 50% meie auditi andmekogumist. Suure riskiga kulutuste suurem osakaal
käesoleval aastal tuleneb suures osas asjaolust, et ühtekuuluvusvaldkonna auditi
andmekogum suurenes 4,8 miljardi euro võrra. Selgituses 1.7 on näidatud, et kõige
suurema osa meie suure riskiga kulude andmekogumist moodustab alamrubriik
„Ühtekuuluvus“ (28,4 miljardit eurot), millele järgnevad rubriik „Loodusvarad“
(18,1 miljardit eurot) ja alamrubriik „Konkurentsivõime“ (10,7 miljardit eurot).

1.22. Meie hinnangul on selliste kulutuste veamäär 4,9% (2018. aastal 4,5%), mis
ületab 2,0% suurust olulisuse piirmäära (vt selgitus 1.6). See näitaja on saadud kõigi
asjaomaste mitmeaastase finantsraamistiku rubriikide suure riskiga kulutuste
testimisel.
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Selgitus 1.7
Suure riskiga kulutuste jaotus mitmeaastase finantsraamistiku
rubriikide kaupa
(miljardites eurodes)

Konkurentsivõime: 10,7

Ühtekuuluvus: 28,4

Loodusvarad: 18,1

Globaalne Euroopa: 7,4

Kokku: 66,9
(53,1%)

Suur risk

Julgeolek ja kodakondsus: 2,3
0

10

20

30

40

50

60

70

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

1.23.

Alamrubriik „Ühtekuuluvus“ (5. peatükk): selle valdkonna kulutused
tehakse peamiselt Euroopa Regionaalarengu Fondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa
Sotsiaalfondi kaudu. Selle valdav kululiik on hüvitised, mida me peame suure riskiga
kulutusteks. Peamised vigade liigid, mille me tegime kindlaks ja kvantifitseerisime, olid
toetuskõlbmatud projektid ja siseturu eeskirjade rikkumised (eelkõige mittevastavus
riigihanke-eeskirjadele).

1.24.

Rubriik „Loodusvarad“ (6. peatükk): kuluvaldkondade puhul, mille me
tegime kindlaks kui suurema riskiga valdkonnad (maaelu areng, turumeetmed,
kalandus, keskkond ja kliimameetmed) ja mis moodustavad ligikaudu 30% selle rubriigi
maksetest, tuvastasime taas olulise veamäära. Nimetatud valdkondade kulutused
põhinevad enamasti kulude hüvitamisel ja nende suhtes kehtivad sageli keerukad
rahastamiskõlblikkuse tingimused. Toetuskõlbmatud toetusesaajad, tegevused või
deklareeritud kulud olid selle valdkonna kõige sagedasemad vead.
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1.25.

Alamrubriik „Konkurentsivõime“ (4. peatükk): nagu varasematelgi
aastatel, sisaldavad teadusuuringute kulutused endiselt suurt riski ja on peamine
vigade allikas. Teadusuuringute kulude vead hõlmavad eri liiki rahastamiskõlbmatuid
kulusid (eelkõige otsesed personalikulud ja muud otsesed kulud, kaudsed kulud ja
allhankekulud).

1.26.

Rubriik „Globaalne Euroopa“ (8. peatükk): kulutused tehakse abi
vormis, kasutades mitmesuguseid viise, näiteks ehitustööde, tarnete ja teenuste
hankelepinguid, toetusi, toetuslepinguid ja delegeerimislepinguid ning eelarvetoetust.
Valdkonna kulutused põhinevad peamiselt kulude hüvitamisel ja valdkond hõlmab ELi
üldeelarvest rahastatavaid välismeetmeid. Kõiki selle rubriigi kululiike peetakse suure
riskiga kululiikideks, välja arvatud eelarvetoetuse maksed, mis moodustavad ligikaudu
10% nendest kuludest. Enamik selles valdkonnas leitud vigu on seotud riigihangete,
toetuse andmise menetluste, tõendavate dokumentide puudumise ja
rahastamiskõlbmatute kuludega.
Kõige suurema osa suure riskiga kulutuste hinnangulisest veamäärast moodustavad
endiselt rahastamiskõlblikkuse vead

1.27. Nii nagu varasematel aastatel, keskendusime rohkem suure riskiga kulutustes

leitud vigade tüüpidele, kuna neis esineb endiselt olulisi vigu. Selgituses 1.8 on
näidatud suure riskiga kulutuste osakaal 2019. aasta hinnangulises veamääras
veatüüpide kaupa ning hinnangud 2018. aasta ja 2017. aasta kohta.
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Selgitus 1.8
Suure riskiga kulutuste osakaal 2019. aasta hinnangulises veamääras
veatüüpide kaupa

2017

2018

Suure riskiga kulutuste
hinnanguline veamäär

2019

60%

 2019 – 4,9%
 2018 – 4,5%
 2017 – 3,7%

40%

40%
34%

20%

20%

4%

2%

0%
(A)
Maksetaotlustes esitatud
rahastamiskõlbmatud
kulud ning
põllumajanduslike
keskkonna- ja
kliimakohustuste
mittetäitmine
(maaelu areng)

(B)

Toetuskõlbmatud
projektid,
tegevused või
toetusesaajad

(C)

Tõsised vead
riigihangetes,
toetuste andmise
menetlustes ja
riigiabi maksmisel

(D)
Maksed, mille kohta
puudusid tõendavad
dokumendid

(E)
Komisjoni ja
vahendusasutuste
vead ning muud
vead

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

1.28. Nagu varasematelgi aastatel, moodustasid suure riskiga kulutuste

hinnangulisest veamäärast kõige suurema osa (74%, 2018. aastal 68%)
rahastamiskõlblikkusega seotud vead (st maksetaotlustes deklareeritud
rahastamiskõlbmatud kulud 40% ning toetuskõlbmatud projektid, tegevused või
toetusesaajad 34%).

1.29. 2019. aastal leidsime jätkuvalt palju vigu, mis olid seotud riigihangete, riigiabi

eeskirjade ja toetuste andmise menetlustega, peamiselt ühtekuuluvuse ja
loodusvarade valdkonnas. Suure riskiga kulutustes moodustasid need vead 20% meie
hinnangulisest veamäärast (2018. aastal 16%).
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Me ei leidnud olulisel määral vigu väikse riskiga kulutuste puhul

1.30. Seoses väikse riskiga kulutustega, mis moodustasid 46,9% meie auditi

andmekogumist, järeldame oma audititööle tuginedes, et hinnanguline veamäär on
alla olulisuse piirmäära (2,0%), nagu see oli ka 2018. aastal. Väikse riskiga kulutused
koosnevad peamiselt toetusõigustel põhinevatest maksetest ja halduskuludest
(vt selgitus 1.9). Toetusõigustel põhinevad maksed hõlmavad üliõpilaste ja teadlaste
stipendiume („Konkurentsivõime“ – 4. peatükk), põllumajandustootjatele makstavaid
otsetoetusi („Loodusvarad“ – 6. peatükk) ja kolmandatele riikidele antavat
eelarvetoetust („Globaalne Euroopa“ – 8. peatükk). Halduskulud koosnevad peamiselt
ELi ametnike palkadest ja pensionidest („Haldus“ – 9. peatükk).

Selgitus 1.9
Väikese riskiga kulutuste jaotus mitmeaastase finantsraamistiku
rubriikide kaupa
(miljardites
eurodes)

Konkurentsivõime: 6,0

Loodusvarad: 41,3

Globaalne Euroopa: 0,8

Kokku: 59,2
(46,9%)

Väike risk

Haldus: 10,4

Julgeolek ja kodakondsus: 0,7
0

10

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.
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Komisjoni korrektsuse alane teave

1.31. Vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 317 vastutab komisjon

lõppkokkuvõttes ELi eelarve täitmise eest ja haldab ELi kulutusi koostöös
liikmesriikidega 19. Komisjon annab oma tegevuse kohta aru kolmes allpool loetletud
aruandes, mis koos moodustavad ühtse finantsaruandluse paketi 20:

a)

Euroopa Liidu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne;

b)

ELi eelarve iga-aastane haldus- ja tulemusaruanne;

c)

aruanne eelmise aasta eelarvele heakskiidu andmise otsuse põhjal võetud
meetmete kohta.

1.32. Oma 2018.–2020. aasta strateegia kohaselt hindame võimalusi kasutada

auditeeritavate esitatud teavet seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. See tähendab, et
edaspidi hakkab meie antav kindlus põhinema võimaluse korral komisjoni (vahendite
haldaja) kinnitustel. Meil on sarnase käsitlusviisi kasutamise kogemus juba alates
1994. aastast, kui seda hakati kasutama raamatupidamise aastaaruande
usaldusväärsuse auditeerimisel. Raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate
tehingute korrektsuse auditeerimisel tegime komisjoniga jätkuvalt koostööd, et ka
selles valdkonnas saaks hakata teiste tööle tuginevat käsitlusviisi kasutama. Siiski
oleme kogenud raskusi, näiteks seoses õigeaegse ja usaldusväärse teabe
kättesaadavusega, mis praegu meie edasiminekut takistavad. Oleme neid piiravaid
asjaolusid üksikasjalikumalt selgitanud 4. peatükis („Konkurentsivõime“), 5. peatükis
(„Ühtekuuluvus“) ja 8. peatükis („Globaalne Euroopa“).

19

ELi toimimise lepingu artikkel 317:
„Komisjon täidab eelarvet koostöös liikmesriikidega omal vastutusel ja määratud
assigneeringute piires kooskõlas artikli 322 alusel kehtestatud määruste sätetega ning
võttes arvesse usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtteid. Liikmesriigid teevad
komisjoniga koostööd, et tagada nende assigneeringute kasutamine usaldusväärse
finantsjuhtimise põhimõtete kohaselt.“

20

https://ec.europa.eu/info/publications/annual-management-and-performance-report2019_en
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Komisjoni hinnanguline veamäär jääb kontrollikoja esitatud
veavahemiku alumisse ossa

1.33. Aasta haldus- ja tulemusaruandes esitab komisjon oma hinnangu 2019. aasta

raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute maksete veariski kohta.
Maksete vearisk on komisjoni hinnang maksete kohta, mis ei vastanud nende tegemise
ajal kehtinud õigusnormidele. Tegu on meie hinnangulisele veamäärale kõige
sarnasema näitajaga.

1.34. Selgituses 1.10 esitatakse komisjoni maksete veariski näitajad koos meie

hinnangulise veamäära vahemikuga. Komisjoni maksete vearisk on 2019. aastal 2,1%,
mis on allpool meie hinnangulist veamäära (2,7%, 2018. aastal 2,6 %) ja on meie
vahemiku (mis on 1,8–3,6%) alumises otsas.

Selgitus 1.10
Komisjoni hinnangulise maksete veariski võrdlus meie hinnangulise
veamääraga
Euroopa
Kontrollikoda
Komisjon

10%

Ülemine veapiir
95%-ne
usaldusvahemik

8%

Hinnanguline veamäär
Alumine veapiir

6%

4%

Olulisuse piirmäär 2,0%
2%

2,7%

2,6%

2,4%

2,1%

1,7%

1,7%

0%

2017

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

2018

2019
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Komisjoni hinnangute komponentide suhtes on probleeme

1.35. Komisjoni üldine hinnang maksete veariski kohta eri poliitikavaldkondades

põhineb aasta tegevusaruannetes antud peadirektorite kinnitustel. Komisjoni
hinnanguid mõjutavad aga komisjoni eriline roll, mis kajastub tema metoodikas, ja
puudused järelkontrollides, mis on kontrollisüsteemi oluline osa. Need on kaks peamist
põhjust, miks need määrad võivad erineda meie hinnangulistest veamääradest.
Selgituses 1.11 kirjeldatakse komisjoni alust maksete veariski arvutamisel peamistes
kuluvaldkondades ja sellega seotud probleeme 21.

Selgitus 1.11
Komisjoni hinnanguline maksete vearisk: alus ja probleemid

21

Poliitikavaldkond

Maksete veariski alus

Probleemid

Konkurentsivõime

Komisjoni ühine
audititeenistus koostab
kuludeklaratsioonidest
keskmiselt iga 18 kuu
tagant esindusliku valimi.
2019. aasta puhul hõlmas
valim kulusid 2014. aasta
jaanuarist kuni 2018. aasta
veebruarini. Umbes 20%
järelaudititest teeb ühine
audititeenistus ja 80% tema
nimel erasektori
audiitorühingud.

Järelauditid ei hõlma
enamasti vaatlusaluse aasta
kinnitavas avalduses esitatud
makseid või tasaarvestusi
ning neid ei peetud alati
usaldusväärseks(*).

Loodusvarad(**)

Liikmesriikide
makseasutused
kontrollivad kohandatud
statistilisi andmeid, et
hinnata maksete veariski.

Liikmesriikide
kontrollistatistikas kajastuv
kontroll ei hõlma kõiki vigu
ja komisjonil on vaja teha
kohandusi(***).
Komisjoni kohandused
põhinevad üldjuhul
kindlamääralistel summadel.
Sertifitseerimisasutuste töö
tulemuste usaldusväärsus on
mõnevõrra piiratud.

Oleme neid puudusi üksikasjalikumalt selgitanud 4. peatükis („Konkurentsivõime“), 5.
peatükis („Ühtekuuluvus“), 7. peatükis („Loodusvarad“) ja 8. peatükis („Globaalne
Euroopa“).
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Ühtekuuluvus

Komisjoni läbivaadatud
koondatud allesjäänud
veamäär – tulemuslikkuse
põhinäitaja nr 5 –
aruandeaasta 2017–2018
kohta koos nn halvima
võimaliku stsenaariumiga,
mis kajastub ka igaaastases haldus- ja
tulemusaruandes.

Auditeerimisasutuste
kontrollid ei olnud alati
usaldusväärsed(****).
Tulemuslikkuse põhinäitajat
nr 5 tuleks pidada
miinimummääraks, mis ei
ole veel lõplik.

Globaalne
Euroopa

Igal aastal tellitud
allesjäänud veamäära
uuring. 2019. aasta uuring
hõlmas lepinguid, mis suleti
ajavahemikul 1.
septembrist 2018 kuni 31.
augustini 2019.

Ebapiisav arv kohapealseid
kontrolle riikides, kus
projekti rakendatakse.
Hankemenetluste
asjakohaste aspektide
ebapiisav käsitlemine.
Üksikute vigade mõju
hindamise lai ulatus.
Teiste poolt juba kontrollitud
tehingute suhtes ei tehta
oma substantiivset kontrolli
(liigne sõltuvus).

Me ei saanud tugineda 2018. ja 2019. aasta kohta läbi vaadatud 40 järelauditist 17 puhul tehtud
järeldustele.
(**)
Loodusvarade rubriigi kohta esile toodud probleemid viitavad ühisele põllumajanduspoliitikale.
(***)
Kohandused, mis põhinesid nii komisjoni enda kontrollidel kui ka sertifitseerimisasutuste tööl,
moodustasid hinnangulisest maksete veariski kogusummast umbes 56%.
(****)
Neil kolmel aastal, mil me oleme kontrollinud 2014.–2020. aasta kulusid, on selliste
kindlustandvate pakettide osakaal, mille puhul auditeerimisasutused on teatanud
ebausaldusväärsest allesjäänud veamäärast (alla 2%), järjepidevalt moodustanud ligikaudu 50% nii
pakettidest kui ka kuludest, mille me oleme auditeerimiseks välja valinud.
(*)
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1.36. Selgituses 1.12 võrdleme me meie hinnangulist veamäära mitmeaastase

finantsraamistiku nende rubriikide kohta, mille kohta me esitame erihinnangud, ja
komisjoni hinnanguid 22.

Selgitus 1.12
Meie 2019. aasta hinnanguline veamäär ja komisjoni hinnanguline
maksete vearisk mitmeaastase finantsraamistiku rubriikide
kohta(*)(**)
Konkurentsivõime
⁽***⁾

Ühtekuuluvus
⁽****⁾

Loodusvarad
(*****)

Hinnanguline veamäär
(%) – kontrollikoda
Hinnanguline maksete vearisk
(%) – komisjon

8%

Ülemine veapiir

6%

4%

95%-ne
usaldusvahemik

Alumine veapiir

4,4%

4,0%

Hinnanguline veamäär

3,1%
2%

1,7%

1,9%

1,9%

Olulisuse piirmäär 2%

0%

Võttes arvesse ka muid kontrollisüsteemist saadud tõendeid, oleme seisukohal, et rubriigi
„Loodusvarad“ veamäär on olulisuse piirmäära läheduses.
(**)
Halduskulude valdkonnas ei leidnud olulist veamäära ei meie ega komisjon.
(***)
Komisjoni peadirektoraadid ja talitused: ECFIN, GROW, MOVE, ENER, RTD, CNECT, JRC, FISMA,
TAXUD, EAC, EASME, EACEA, INEA, ERCEA, REA. Osa peadirektoraatidest haldab mitme
mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi alla kuuluvaid kulutusi (EACEA, ECHO ja INEA).
(****)
EMPL, REGIO, REFORM (endine SRSS), INEA.
(*****)
DG AGRI, DG CLIMA, DG ENV ja DG MARE.
(*)

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.
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Kuna komisjon ei esita iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes mitmeaastase
finantsraamistiku alamrubriigi 1a („Konkurentsivõime“) maksete veariski kogunäitajat
(komisjon jaotab selle kahte poliitikavaldkonda), tuli meil komisjoni poolt aasta
tegevusaruannetes esitatud summad rühmitada.
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1.37. Võrdlus näitab, et komisjoni näitajad on kahes poliitikavaldkonnas allpool
meie prognoose, mis näitab selgituses 1.11 esile toodud puudusi. Leidsime, et
—

mitmeaastase finantsraamistiku alamrubriigi „Konkurentsivõime“ hinnanguline
maksete vearisk 1,7%, mille arvutasime iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes
esitatud teabe põhjal, on allpool olulisuse piirmäära ja meie hinnangulise
veamäära vahemiku alumises osas (vt punktid 4.35 ja 4.38);

—

mitmeaastase finantsraamistiku alamrubriigi „Ühtekuuluvus“ maksete vearisk on
komisjoni hinnangul 23 3,1%, mis kinnitab, et selle poliitikavaldkonna veamäär on
oluline. Komisjoni hinnanguline vearisk on allpool meie hinnangulist veamäära,
kuid jääb meie veamäära vahemiku alumisse ossa (vt punktid 5.59 ja 5.66).

1.38. Rubriigi „Loodusvarad“ puhul on komisjoni hinnanguline maksete vearisk
(1,9%) kooskõlas meie hinnanguga (vt punktid 6.32 ja 6.42).

23

Vt ELi 2019. aasta eelarve haldus- ja tulemusaruande lisa 3 tabel B, lk 236.
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Edastame pettusekahtlusega juhtumid
OLAFile
1.39. Me peame pettust tahtlikuks tegevuseks või tegevusetuseks, mis on seotud

valede, ebaõigete või mittetäielike aruannete või dokumentide kasutamise või
esitamisega, nõutava teabe avalikustamata jätmisega ja ELi vahendite
väärkasutamisega 24. Pettused kahjustavad või võivad kahjustada ELi eelarvet.
Auditistandardite kohaselt lasub esmane vastutus pettuste ennetamise ja avastamise
eest nii juhtkonnal kui ka isikutel, kelle ülesandeks on (majandus)üksuse järelevalve.
Enne auditiprotseduuride alustamist võtame arvesse pettuseriski (vt lisa 1.1 punktid
(28)–(30)).

1.40. ELi eelarvet kahjustava pettuse vastu võitlemisel teeme tihedat koostööd

Euroopa Pettustevastase Ametiga (OLAF). Edastame OLAFile teabe ELi finantshuve
kahjustavat pettust, korruptsiooni või muud ebaseaduslikku tegevust puudutavate
kahtluse kohta, mida me oma audititöö (sh tulemuslikkust käsitleva töö) käigus oleme
avastanud või mis põhineb otse kolmandatelt isikutelt saadud teabel. OLAF kontrollib
neid juhtumeid, otsustab uurimise alustamise ja teeb vajaduse korral koostööd
liikmesriikide ametiasutustega.

1.41. 2019. aastal
a)

hindasime aastaaruande aluseks oleva audititöö käigus ligikaudu 747 tehingu
korrektsust ning avaldasime 36 eriaruannet;

b)

edastasime OLAFile auditite käigus leitud üheksa pettusekahtlusega juhtumit
(2018. aastal samuti üheksa), millest viie suhtes on OLAF algatanud juurdluse.
Nelja juhtumi suhtes otsustas OLAF juurdlust mitte algatada.

24

Nõukogu 26. juuli 1995. aasta akti (millega koostatakse Euroopa ühenduste finantshuvide
kaitse konventsioon) lisa artikli 1 punkt a.
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1.42. Meie 2019. aasta töö käigus leitud ja OLAFile edastatud pettusekahtluse

juhtumid puudutasid kõige sagedamini ELi kaasrahastamise saamiseks vajalike
tingimuste kunstlikku tekitamist, rahastamiskõlbmatute kulude deklareerimist ja
riigihanke-eeskirjade rikkumisi. Mõned OLAFile edastatud pettusekahtluse juhtumid
olid seotud mitme õigusnormide rikkumisega.

1.43.

Tuginedes meie aastatel 2011–2019 tehtud audititöö käigus saadud teabele,
on OLAF andnud soovituse kokku 317,7 miljoni euro tagasinõudmiseks, mis on seotud
29 juhtumiga 25.

25

Teave pärineb OLAFilt ja meie seda ei kontrolli.

42

Järeldused
1.44. Käesoleva peatüki peamine ülesanne on toetada kinnitavas avalduses
esitatud auditiarvamust.

Audititulemused

1.45. Jõudsime järeldusele, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisaldanud olulisi
väärkajastamisi.

1.46. Tehingute korrektsuse kohta järeldame, et tulud ei olnud olulisel määral

vigadest mõjutatud. Kulutuste kohta näitavad meie audititulemused, et hinnanguline
veamäär on võrreldes eelmise aastaga veidi tõusnud (2,7%, 2018. aastal 2,6%). Suure
riskiga kulutused (põhinevad peamiselt kulude hüvitamisel), mille suhtes kehtivad
sageli keerulised eeskirjad, olid olulisel määral vigadest mõjutatud. Kõnealusel aastal
suurenes selle kululiigi osakaal 53,1%-ni ja moodustab olulise osa meie auditi
andmekogumist. Erinevalt eelmisest kolmest aastast on viga seetõttu läbiva
iseloomuga, mis annab aluse vastupidise arvamuse esitamiseks.
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Lisad
Lisa 1.1. Auditi käsitlusviis ja metoodika
1)

Käesolevas lisas kirjeldatakse meie auditi käsitlusviisi ja metoodikat, mis on
kooskõlas rahvusvaheliste auditistandarditega ning millega tagatakse, et meie
auditiarvamusi toetab piisav ja asjakohane auditi tõendusmaterjal. Käesolevas
lisas osutatakse ka peamistele erinevustele meie auditi käsitlusviisi ning selle
vahel, kuidas komisjon ELi eelarve haldamisega seotud ülesandeid täites
õigusnormide rikkumiste taset hindab ja sellest teada annab 26. Sel eesmärgil
selgitame, kuidas me

—

leitud vigu ekstrapoleerime (punkt (6));

—

koostame oma peatükid vastavalt mitmeaastase finantsraamistiku rubriikidele
(punkt (8));

—

kohaldame ELi ja riigisiseseid eeskirju (punkt (9)) ning

—

kvantifitseerime hankevigu (punkt (19)).

2)

Meie auditi käsitlusviisi kirjeldatakse finants- ja vastavusauditi käsiraamatus, mis
on kättesaadav meie veebisaidil 27. Audititöö kavandamiseks kasutame
kindlustandvat mudelit. Auditite planeerimisel hindame, kui suur on tehingutes
vigade esinemise risk (olemuslik vearisk) ning kui suur on risk, et vigu ei suudeta
ära hoida või avastada ja parandada (kontrollirisk).

1. OSA. Auditi käsitlusviis ja metoodika seoses raamatupidamise aastaaruande
usaldusväärsusega
3)

Vaatame läbi ELi konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande, et hinnata selle
usaldusväärsust. Raamatupidamise aastaaruanne koosneb

a)

konsolideeritud finantsaruannetest;

b)

eelarve täitmise aruannetest.

26

Vt komisjoni 2019. aasta haldus- ja tulemusaruanne, lk 51–53.

27

https://www.eca.europa.eu/et/Pages/AuditMethodology.aspx
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4)

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne peab kõigis olulistes aspektides
õiglaselt kajastama

a)

Euroopa Liidu finantsolukorda aasta lõpu seisuga;

b)

liidu finantstulemusi ja rahavooge;

c)

netovara muutusi lõppenud aastal.

5)

Oma auditi käigus

a)

hindame raamatupidamisarvestuse kontrollikeskkonda;

b)

kontrollime peamiste arvestusprotseduuride ja aasta lõpus toimuva kontode
sulgemise protsessi toimimist;

c)

analüüsime peamiste arvestusandmete järjepidevust ja põhjendatust;

d)

analüüsime kontosid ja/või saldosid ning viime läbi nende omavahelise
kooskõlastava võrdlemise;

e)

testime esinduslike valimite alusel substantiivselt kulukohustusi, makseid ja
teatud bilansikirjeid;

f)

kasutame võimaluse korral teiste audiitorite tööd, tuginedes rahvusvahelistele
auditistandarditele, eriti auditeerides komisjoni juhitavat laenutegevust, mille
kohta on olemas välisaudiitorite kontrollitõendid.

2. OSA. Auditi käsitlusviis ja metoodika seoses tehingute korrektsusega
6)

Meie praeguses käsitlusviisis kasutatakse raamatupidamise aastaaruannete
aluseks olevate tehingute ELi õigusnormidele vastavuse hindamiseks peamiselt
tehingutest koostatud suure esindusliku juhuvalimi otsest testimist. Vastavalt
tunnustatud statistikatavadele annab statistilise valimi tulemuste
ekstrapoleerimine parima hinnangu veamäära kohta. Jagame valimi suure ja
väikese riskiga kulutusteks ning eri kihtideks vastavalt mitmeaastase
finantsraamistiku rubriikidele, mille kohta me teabe esitame. See menetlus
võimaldab meil ekstrapoleerida tuvastatud vead asjaomastele valdkondadele.

7)

Kaalume aga ka seda, kas on võimalik tõhusalt kasutada teiste poolt juba tehtud
korrektsuse kontrolle. Kui me soovime mainitud kontrollide tulemusi oma
audititöös kasutada, hindame vastavalt oma auditistandarditele teise poole
sõltumatust ja pädevust ning tema töö ulatust ja asjakohasust.
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Kuidas me tehinguid testime
8)

Korraldame oma audititöö ja esitame selle tulemused vastavalt mitmeaastase
finantsraamistiku eri rubriikidele kooskõlas seadusandja kindlaks määratud
eelarvestruktuuriga. Testime mitmeaastase finantsraamistiku kõigis rubriikides,
mille kohta me koostame erihinnangu (4., 5., 6. ja 9. peatükk), tehingute
esinduslikku valimit, et hinnata üldkogumis esinevat õigusnormide vastaselt
tehtud tehingute määra.

9)

Iga valitud tehingu puhul teeme kindlaks, kas maksetaotlus või makse oli tehtud
eelarves heakskiidetud ja õigusaktides täpsustatud eesmärgil. Meie hinnangus
võetakse nõuetekohaselt arvesse ELi ja riigisisese õiguse tõlgendamist
liikmesriikide kohtute või sõltumatute ja pädevate riiklike asutuste ning Euroopa
Kohtu poolt. Kontrollime maksetaotluse või makse summa arvutamist (suurte
maksetaotluste puhul põhineb see tehingu kõigi ühikute esinduslikul valimil). See
hõlmab tehingu analüüsimist alates eelarvekontodest kuni lõpliku toetusesaajani
(nt põllumajandustootja, koolituskursuse korraldaja, arenguabi projekti elluviija)
ning nõuetele vastavuse testimist igal tasandil.

10) Tulutehingute testimisel lähtume käibemaksul ja kogurahvatulul põhinevate
omavahendite makromajanduslikest koondandmetest, mida omavahendite
arvutamiseks kasutatakse. Seejärel hindame, kuidas komisjon kontrollis
liikmesriikide osamakseid kuni nende laekumiseni ja konsolideeritud
raamatupidamisarvestusse kandmiseni. Traditsiooniliste omavahendite
auditeerimisel kontrollime tolliasutuste arvepidamist ja tollijärelevalve
maksuvoogu kuni summade komisjonile laekumiseni ja raamatupidamisarvestusse
kandmiseni.
11) Kulude puhul auditeerime makseid, kui kulud on kantud, kirjendatud ja heaks
kiidetud. Kontrollitakse kõiki maksete liike (sealhulgas vara soetamiseks tehtud
makseid). Me ei kontrolli ettemakseid nende tegemise ajal, vaid siis, kui
a)

ELi toetuse lõppsaaja (nt põllumajandustootja, teadusasutus, riigihanke alusel töid
või teenuseid pakkuv ettevõte) on tõendanud ettemakse kasutamist ning

b)

komisjon (või mõni teine ELi vahendeid haldav institutsioon või asutus) on
vahendite lõppkasutuse heaks kiitnud ja ettemaksed tasaarvestanud.

12) Meie auditivalimi moodustamise eesmärk on hinnata kulutuste kui terviku, mitte
üksikute tehingute (nt konkreetse projekti) veamäära. Kasutame rahaühikupõhist
valimit, et välja valida maksetaotlused või maksed ja madalamal tasandil tehingu
individuaalsed ühikud (nt projekti arved, põllumajandustootja maksetaotluses
märgitud maatükk). Nende ühikute veamäära ei tuleks võtta järeldusena nendega
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seotud tehingute kohta, pigem osaleb see otseselt ELi kulutuste kui terviku üldise
veamäära moodustumises.
13) Me ei kontrolli tehinguid igas liikmesriigis, toetust saavas riigis ja piirkonnas igal
aastal. Teatud liikmesriikide, toetust saavate riikide ja/või piirkondade
nimetamine ei tähenda, et sarnaseid näiteid ei võiks tuua mujalt. Aruandes
esitatud illustreerivad näited ei ole aluseks, mille põhjal teha järeldusi
konkreetsete liikmesriikide, toetust saavate riikide ja/või piirkondade kohta.
14) Meie käsitlusviisi eesmärk ei ole arvutada üldkogumis esinevate vigade
esinemissagedust. Seetõttu ei näita mitmeaastase finantsraamistiku teatud
rubriigis, konkreetse peadirektoraadi hallatavates kulutustes või mõne liikmesriigi
kulutustes leitud vigade arvu kohta esitatud andmed seda, kui sageli esineb vigu
ELi rahastatud tehingutes või üksikutes liikmesriikides.
15) Alates 2017. aastast muutsime oma auditi käsitlusviisi valdkonna „Majanduslik,
sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus“ suhtes, et võtta arvesse programmitöö
perioodi 2014–2020 kontrollisüsteemides tehtud muudatusi. Meie eesmärk on
lisaks 2019. aasta kinnitava avalduse koostamisele vaadata läbi
auditeerimisasutuste töö ja esitada järeldus allesjäänud veamäära
usaldusväärsuse kohta, mis on komisjoni peamine näitaja selle valdkonna
korrektsuse hindamisel.
16) Rubriigi „Loodusvarad“ EAGFi otsetoetuste puhul teeme edusamme uute
tehnoloogiate kasutamise tõhustamisel; maaelu arengu valdkonnas alustasime
sertifitseerimisasutuste 2019. aasta töö läbivaatamist / uuesti kontrollimist.
Kuidas me tehingute testimise tulemusi hindame ja esitame
17) Viga võib puudutada tehingu kogusummat või osa sellest. Kaalume, kas vead on
kvantifitseeritavad või mitte, st kas on võimalik mõõta, kui suur osa kontrollitud
summast oli vigadest mõjutatud. Enne meie kontrolle ning neist sõltumatult
avastatud ja parandatud vigu ei arvestata veamäära arvutamisel ja vigade
esinemissageduse väljaselgitamisel, sest nende avastamine ja parandamine näitab
kontrollisüsteemide tõhusat toimimist.
18) Meie riigihankevigade kvantifitseerimise kriteeriume kirjeldatakse dokumendis
„Riigihanke-eeskirjade eiramine – rikkumiste liigid ja nende kvantifitseerimise
alus“ 28.

28

Hankevigade kvantifitseerimine (pdf)
https://www.eca.europa.eu/et/Pages/AuditMethodology.aspx.
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19) Selle üle otsustamisel, kuidas riigihanke-eeskirjade eiramise juhtumeid käsitleda,
võib meie vigade kvantifitseerimise viis komisjoni või liikmesriikide omast erineda.
Kvantifitseerime ainult hanke-eeskirjade raskeid rikkumisi. Me kvantifitseerime
100%-listeks hankevigadeks ainult need rikkumised, mis on takistanud parimal
pakkujal pakkumust võitmast, mis muudab asjaomase lepingu kohased kulud
rahastamiskõlbmatuks. Me ei kasuta hanke-eeskirjade eri liiki rikkumiste puhul
kindlaid määrasid, nagu komisjon seda teeb 29. Me võtame riigihankevigade
kvantifitseerimisel aluseks kontrollitud tehingute rahastamiskõlbmatute kulude
summa.
Hinnanguline veamäär
20) Enamiku mitmeaastase finantsraamistiku rubriikide ja ELi üldeelarve puhul
esitame hinnangulise veamäära, milles võetakse arvesse üksnes
kvantifitseeritavaid vigu ja mida väljendatakse protsendina. Vead on näiteks
kohaldatavate eeskirjade, õigusnormide ning lepingu- ja toetustingimuste
kvantifitseeritavad rikkumised. Arvutame ka alumise ja ülemise veapiiri.
21) Arvamuse koostamisel kasutame 2,0% suurust olulisuse piirmäära. Me võtame
arvesse ka vigade iseloomu, arvu, tausta ja muud kättesaadavat teavet.
22) Meie kinnitav avaldus ei põhine enam ainuüksi üldisel hinnangulisel veamääral.
Alates 2016. aastast oleme ELi eelarves kindlaks teinud väikse riskiga valdkondi,
mille heakskiidetud kulutuste veamäär on eeldatavasti allpool olulisuse piirmäära,
ning suure riskiga valdkondi, kus me eeldame olulist veamäära. Sel eesmärgil
võtame lisaks olemuslikele ja kontrolliriskidele arvesse ka meie hinnangut
juhtimis- ja kontrollisüsteemidele ning varasemate auditite tulemusi. Näiteks
käsitleme mõningaid toetusõigustel põhinevaid maaelu arengu kulusid oma
varasemate auditikogemuste põhjal suure riskiga kulutustena. See jaotus
võimaldab meil võimalikult tõhusalt kindlaks määrata, kas leitud oluliste vigade
puhul on tegu läbivate vigadega.
Kuidas me süsteeme hindame ja tulemusi esitame
23) Komisjon, teised ELi institutsioonid ja asutused, liikmesriikide ametiasutused ning
toetust saavad riigid ja piirkonnad kehtestavad süsteemid, et juhtida eelarvega
seotud riske ja kontrollida/tagada tehingute korrektsust. Nende süsteemide
läbivaatamine aitab kindlaks teha parandamist vajavad valdkonnad.

29

Komisjoni 2019. aasta suunised riigihangetes tuvastatud puuduste korral tehtavate
finantskorrektsioonide kohta komisjoni 14. mai 2019. aasta otsuse (millega kehtestatakse
suunised kohaldatavate riigihanke-eeskirjade eiramise korral liidu rahastatavate kulude
suhtes tehtavate finantskorrektsioonide kindlaksmääramiseks, C(2019) 3452) lisas.
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24) Iga mitmeaastase finantsraamistiku rubriik, sealhulgas tulude valdkond, hõlmab
paljusid eri süsteeme. Esitame oma süsteemide töö tulemused koos soovitustega
olukorra parandamiseks.
Millel meie kinnitavas avalduses esitatud arvamused põhinevad
25) Kavandame oma töö nii, et koguda piisav, asjakohane ja usaldusväärne auditi
tõendusmaterjal, et esitada arvamus ELi konsolideeritud raamatupidamise
aastaaruande aluseks olevate tehingute korrektsuse kohta. Seda tööd käsitletakse
3.–9. peatükis. Meie arvamus esitatakse kinnitavas avalduses. Tehtud töö
võimaldab meil koostada põhjendatud arvamuse selle kohta, kas andmekogumis
esinevad vead ületavad olulisuse piirmäära või mitte.
26) Kui me leiame olulisel määral vigu ja peame kindlaks määrama nende mõju
auditiarvamusele, peame otsustama, kas vead või auditi tõendusmaterjali
puudumine on läbiva iseloomuga. Selles lähtume standardis ISSAI 1705 30 toodud
juhistest (laiendades neid oma volituste raames ka seaduslikkuse ja korrektsuse
küsimustele). Kui vead on olulised ja läbiva iseloomuga, esitame vastupidise
arvamuse.
27) Vead või auditi tõendusmaterjali puudumine hinnatakse läbivaks, kui need ei
piirdu audiitori arvamuse kohaselt finantsaruannete üksikelementide, kontode või
kirjetega (st läbivad kogu aruannet või testitud tehinguid) või kui need on nii
kontsentreeritud, et moodustavad või võivad moodustada olulise osa
finantsaruannetest või on seotud selliste andmete avaldamisega, mis on aruande
mõistmiseks keskse tähtsusega.
3. OSA. Pettusega seotud auditiprotseduurid
28) Me teeme kindlaks konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes pettusest või
vigadest põhjustatud oluliste väärkajastamiste ja selle aluseks olevate tehingute
ELi õiguse olulise nõuetele mittevastavuse riskid ning hindame neid riske.
29) Töötame välja ja rakendame auditiprotseduure nende riskide käsitlemiseks ning
hangime audititõendeid, mis annaksid meie arvamusele piisava ja nõuetekohase
aluse. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise või nõuete mittetäitmise
juhtumeid on keerulisem avastada kui vigadest tulenevaid juhtumeid, sest pettus
võib hõlmata keelatud kokkuleppeid, võltsimist, tahtlikku tegevusetust, andmete
moonutamist või sisekontrolli eiramist. Seetõttu on ka suurem oht, et selliseid
juhtumeid ei avastata.

30

ISSAI 1705 – Arvamuse modifikatsioonid sõltumatu audiitori aruandes.
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30) Kui meil on põhjust kahtlustada pettust, teavitame sellest Euroopa
Pettustevastast Ametit (OLAF). OLAF vastutab võimaliku juurdluse läbiviimise
eest. Teavitame OLAFit igal aastal mitmest juhtumist.
4. OSA. Raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ja tehingute korrektsust
käsitlevate auditiarvamuste vaheline seos
31) Esitasime
a)

auditiarvamuse ELi lõppenud eelarveaasta konsolideeritud raamatupidamise
aastaaruande kohta ning

b)

auditiarvamused raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tulude ja kulude
korrektsuse kohta.

32) Järgime oma töös IFACi rahvusvahelisi auditistandardeid ja eetikanorme ning
INTOSAI kõrgeimate kontrolliasutuste rahvusvahelisi standardeid.
33) Kui audiitorid väljastavad auditiarvamused nii raamatupidamise aastaaruande
usaldusväärsuse kui selle aluseks olevate tehingute korrektsuse kohta,
täpsustatakse standardites, et modifitseeritud arvamus tehingute korrektsuse
kohta ei anna iseenesest alust modifitseeritud arvamuseks raamatupidamise
aastaaruande usaldusväärsuse kohta.
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2. peatükk
Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine
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Sissejuhatus
2.1. Käesolevas peatükis esitatakse meie töö tulemused 2019. aasta peamiste

eelarve- ja finantsküsimuste kohta. Samuti tuuakse selles välja ELi tulevaste aastate
eelarvete võimalikud riskid ja probleemid. Peatükk põhineb 2019. aasta
eelarvenäitajate läbivaatamisel, komisjoni ja teiste sidusrühmade avaldatud
dokumentidel ning meie tööl aastaaruande, eriaruannete, ülevaadete ja arvamuste
koostamisel.
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Eelarve haldamine 2019. aastal
Olemasolev eelarve on peaaegu täielikult ära kasutatud

2.2. Mitmeaastase finantsraamistiku määruses1 on sätestatud maksimumsummad

mitmeaastase finantsraamistiku iga seitsme aasta kohta (edaspidi „mitmeaastase
finantsraamistiku ülemmäärad”). Need ülemmäärad kehtivad ELi uutele rahalistele
kohustustele (kulukohustuste assigneeringud) ja maksetele, mida ELi eelarvest on
võimalik teha (maksete assigneeringud). 2019. aastal olid mitmeaastase
finantsraamistiku ülemmäär kulukohustuste assigneeringute puhul 164,1 miljardit
eurot ja maksete assigneeringute puhul 166,7 miljardit eurot 2.

2.3. Eelarvepädevad institutsioonid kiitsid 2019. aastaks heaks 166,2 miljardit eurot

kulukohustuste assigneeringuid ja 148,5 miljardit eurot maksete assigneeringuid
(vt selgitus 2.1). Lõpliku eelarve suurus oli väga lähedal esialgse vastuvõetud eelarve
suurusele. Esialgne eelarve sisaldas 165,8 miljardit eurot kulukohustuste
assigneeringuid ja 148,2 miljardit eurot maksete assigneeringuid. 2019. aastal võeti
vastu vaid kolm paranduseelarvet, millega lisati 0,4 miljardit eurot kulukohustuste
assigneeringuid ja 0,3 miljardit eurot maksete assigneeringuid.

1

Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse
kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013,
lk 884).

2

Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile „Finantsraamistiku tehniline kohandus
2020. aastaks vastavalt kogurahvatulu muutustele (ESA 2010) (nõukogu määruse
nr 1311/2013 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–
2020) artikkel 6) (COM(2018) 282 final).
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2.4. Kulukohustuste assigneeringud kasutati peaaegu täielikult ära. Kulukohustusi

võeti 165,2 miljardi euro (99,4%) ulatuses (vt selgitus 2.1). Need assigneeringud ja
nende kasutamine olid mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäärast veidi suuremad
erivahendite tõttu, mis võivad ülemmäära ületada 3.

2.5. Ette nähtud maksete assigneeringuid kasutati veidi vähem (98,5%) kui

kulukohustuste assigneeringuid. 2019. aastal tehti makseid summas 146,2 miljardit
eurot (vt selgitus 2.1)4, mida on 19 miljardit eurot (11,5%) vähem, kui oli
kulukohustustega seotud.

2.6. Märkisime oma eelmise aasta aastaaruandes5, et see suurendab täitmata

kulukohustuste ja tulevaste maksevajaduste summat.

3

Vt mitmeaastase finantsraamistiku määruse artikli 3 lõige 2.

4

2019. aasta maksete kogusumma oli 159,1 miljardit eurot, mis hõlmas makseid 2019. aasta
lõplikust eelarvest 146,2 miljardi euro ulatuses, ülekantud assigneeringuid 1,7 miljardi euro
ulatuses ja sihtotstarbelist tulu 11,2 miljardi euro ulatuses. Me ei võtnud käesolevas
analüüsis arvesseülekantud assigneeringuid ja sihtotstarbelist tulu, kuna need ei ole
vastuvõetud eelarve osa ja nende suhtes kehtivad teised reeglid. Täiendav teave on leitav
dokumendi „Report on the budgetary and financial management of the European
Commission – Financial Year 2019“ (Euroopa Komisjoni eelarvehalduse ja finantsjuhtimise
aruanne – eelarveaasta 2019) osas A4.

5

Eelarveaastat 2018 käsitleva aastaaruande punktid 2.12–2.21.
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Selgitus 2.1
Eelarve täitmine aastal 2019
Maksete
assigneeringud

Kulukohustuste
assigneeringud

Mitmeaastase finantsraamistiku
ülemmäär; 164,1

miljardites
eurodes

150

kasutatud
165,2

Mitmeaastase finantsraamistiku
ülemmäär; 166,7

Lõplik kulukohustuste
assigneeringute
eelarve
kasutatud
166,2
146,2

Lõplik maksete
assigneeringute
eelarve
148,5

100

50

0

Ülevaade erinevustest
miljardites eurodes
170
165
160
155
150
145

Mitmeaastase
finantsraamisti
ku ülemmäär
164,1

Lõplik
kulukohustuste
assigneeringute
eelarve
166,2
Kulukohustuste
assigneeringute
kasutamine
165,2

Mitmeaastase
finantsraamistik
u ülemmäär
166,7
Lõplik maksete
assigneeringute
eelarve
148,5
Maksete
assigneeringute
kasutamine
146,2

Allikas: Euroopa Liidu eelarveaasta 2019 konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne, eelarve
täitmise aruanded ja selgitavad lisad 4.1–4.3 ja 2019. aasta tehniline kohandus.
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Täitmata kulukohustused suurenevad jätkuvalt

2.7. Täitmata kulukohustused on jätkuvalt suurenenud ning moodustavad 2019.

aasta lõpus 298,0 miljardit eurot (vt selgitus 2.2). 2019. aastal vastasid täitmata
kulukohustused 2,7 aastale enam kui aasta pikkustele kulukohustuste
assigneeringutele, mis on üle 2,3 aasta rohkem kui 2012. aastal, st eelmise
mitmeaastase finantsraamistiku vastaval aastal.

Selgitus 2.2
Kulukohustused, maksed ja täitmata kulukohustused
miljardites eurodes
300

298

250

Täitmata kulukohustused aasta lõpus

200
179

Kulukohustused

150

159

Maksed

100

2007

2009

2011

2013

2015

2017

Allikas: ELi 2007.–2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanded.

2019

58

2.8. Teema kiirülevaates „ELi eelarve täitmata kulukohustused – täpsem ülevaade”6

tuvastasime täitmata kulukohustuste jätkuva suurenemise peamised põhjused. Kui üks
osa kasvust kajastab ELi eelarve üldist suurenemist aastate jooksul (tingituna peamiselt
liikmesriikide arvu suurenemisest ja iga-aastastest kohandustest) 7, siis täitmata
kulukohustuste varasema suure mahu taga on veel kaks põhjust: iga-aastane erinevus
kulukohustuste ja maksete summas ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide
üldine aeglane rakendamine. Varasemates aastaaruannetes 8 oleme neile küsimustele
tähelepanu juhtinud. Rakendamise viivituste tõttu tuleb järgmises mitmeaastases
finantsraamistikus maksta kulukohustusi, mis olid esialgu ette nähtud maksmiseks
praeguses mitmeaastases finantsraamistikus.

2.9. Me analüüsisime täitmata kulukohustuste muutumist kuni 2019. aasta lõpuni.

Mitmesugused COVID-19 kriisiga seotud tegurid mõjutavad täitmata kulukohustuste
summat alates 2020. aastast. Mõned neist teguritest, nagu rakendamise viivitused
COVID-19 põhjustatud piirangute tõttu, suurendavad seda summat. Teised
vähendavad seda: näiteks suurendatakse rahastamiskõlblikkuse eeskirjade
kohaldamisala COVID-19-ga seotud kulude katmiseks 9. Nende üldist mõju ei ole veel
võimalik hinnata.

6

Avaldatud aprillis 2019.

7

Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane
finantsraamistik aastateks 2014–2020) artikliga 6 on ette nähtud iga-aastane tehniline
kohandamine 2%.

8

Vt meie 2018. aasta aastaaruande punktid 2.44 ja 2.48, 2017. aasta aastaaruande punkt
2.48 ja 2016. aasta aastaaruande punktid 2.36–2.39 ja 2.48.

9

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. märtsi 2020. aasta määrus (EL) 2020/460, millega
muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 1301/2013,
(EL) nr 1303/2013 ja (EL) nr 508/2014 seoses erimeetmetega investeeringute kaasamiseks
liikmesriikide tervishoiusüsteemidesse ja muudesse majandussektoritesse, et reageerida
COVID‐19 puhangule (koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatus), ning Euroopa
Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2020. aasta määrus (EL) 2020/558, millega muudetakse
nõukogu määrust (EÜ) nr 1301/2013 ja määrust (EL) nr 1301/2013 seoses erimeetmetega
erandliku paindlikkuse lubamiseks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamisel
COVID-19 puhangu tõttu.
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ELi eelarvet ohustavad riskid ja
katsumused
Muutused ELi eelarves COVID-19 pandeemia tõttu

2.10. Euroopa Parlament ja nõukogu on võtnud vastu olulised muudatused ELi

2020. aasta eelarves ja muud seadusandlikud muudatused, et reageerida COVID-19
pandeemiale. Samuti on nad võtnud vastu meetmed 10, mis pakuvad Euroopa
struktuuri- ja investeerimisfondide raames COVID-19ga seotud kuludele täiendavat
likviidsust ja erakordset paindlikkust. Me kommenteerisime mõnda neist eraldi
arvamuses 11. Komisjoni hinnangul on ühe kõnealuse meetme oluline mõju 2020. ja
2021. aastal liikmesriikidele tehtavate maksete suurendamine 14,6 miljardi euro võrra,
millest 8,5 miljardit eurot tehakse kättesaadavaks 2020. aastal. Arvestades 2020. aastal
kasutada olevate Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendite summat, mida
saab COVID-19-ga seotud kulutustega siduda ja nende eest välja maksta, on oht, et
maksete assigneeringutest ei pruugi piisata kõigi vajaduste katmiseks. Märgime, et
komisjon kavatseb jälgida „tähelepanelikult kavandatud muudatuste mõju maksete
assigneeringutele 2020. aastal, võttes arvesse nii eelarve täitmist kui ka liikmesriikide
muudetud prognoose” 12.

10

Vt joonealune märkus 9.

11

Euroopa Kontrollikoja arvamus nr 3/2020 (2020/C 159/01).

12

Seletuskiri, mis on lisatud komisjoni ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 ja määrust (EL)
nr 1301/2013 seoses erimeetmetega erandliku paindlikkuse lubamiseks Euroopa struktuurija investeerimisfondide kasutamisel COVID-19 puhangu tõttu (COM(2020) 138 final
(menetlus 2020/0054 (COD)).

60

2.11. Komisjon esitas 27. mail 2020 olulised muudatusettepanekud oma

ettepanekule 2021.–2027. aasta mitmeaastase finantsraamistiku kohta, et käsitleda
COVID-19 pandeemia mõju. Need muudatused hõlmavad uut Euroopa majanduse
taasterahastut („Next Generation EU”), millega tehakse nelja aasta jooksul (2021–
2024) kättesaadavaks veel 750 miljardit eurot, ning kohandatud mitmeaastast
finantsraamistikku aastateks 2021–2027, mida vähendatakse uue kavandatud
kogusummani 1100 miljardit eurot. Kui nõukogu ei võta 2020. aasta lõpuks vastu
mitmeaastast finantsraamistikku aastateks 2021–2027 või kui Euroopa Parlament ei
anna nõusolekut, on vaja üleminekusätteid, et vältida paljude ELi
rahastamisprogrammide lõpetamist. Euroopa Parlament võttis 13. mail 2020 vastu
resolutsiooni, milles paluti komisjonil esitada ettepanek mitmeaastase
finantsraamistikuga seotud hädaolukorra kava kohta, et tagada rahastamise
järjepidevus juhul, kui 2021.–2027. aasta finantsraamistiku suhtes ei jõuta õigeaegselt
kokkuleppele. Pidades silmas COVID-19 kriisi, palus Euroopa Parlament komisjonil
lisada hädaolukorra kava ettepanekud sihipäraste täienduste ja eeskirjade
läbivaatamise kohta, et tegeleda kriisiga ja toetada ELi majanduse elavdamist.

Ühendkuningriik on EList välja astunud

2.12.

31. jaanuaril 2020 astus Ühendkuningriik ametlikult EList välja ja alustas nn
üleminekuperioodi. Kõnealune periood lõpeb 31. detsembril 2020. Tulevased suhted
pärast üleminekuperioodi lõppu sõltuvad kokkuleppest, mille Ühendkuningriik ja EL
võivad 2020. aastal saavutada.

2.13. Ühendkuningriik jätkab 2020. aastal ELi eelarvesse osamaksete tegemist ning

saab sellest kasu samade eeskirjade kohaselt nagu siis, kui ta oleks jäänud
liikmesriigiks. Ühendkuningriigi 2020. aasta järgne osamakse kohustuste eest, mille ta
on võtnud liikmesriigina, arvutatakse väljaastumislepingu sätete alusel 13
Ühendkuningriigi poolt ajavahemikul 2014–2020 antud omavahendite summa ja kõigi
liikmesriikide (sealhulgas Ühendkuningriigi) poolt samal ajavahemikul antud
omavahendite summa suhtena.

13

Leping Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa
Aatomienergiaühendusest väljaastumise kohta, ELT L 29, 31.1.2020, lk 7.
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Finantsjuhtimisega seotud küsimused
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendite
kasutamine on kiirenenud, kuid see on endiselt aeglasem kui
eelmise mitmeaastase finantsraamistiku puhul

2.14. 2019. aastal oli Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendite

kasutamise kiirus peaaegu sama kui 2018. aastal. Nagu on näidatud diagrammil
selgituses 2.3, oli praeguse mitmeaastase finantsraamistiku Euroopa struktuuri- ja
investeerimisfondide eraldiste kogusummast (465 miljardit eurot) 2019. aasta
lõpuks liikmesriikidele välja makstud ainult 40%, võrreldes 46% ga 2012. aasta lõpus,
mis on eelmise mitmeaastase finantsraamistiku vastav aasta. 2019. aastal maksti
välja 12% kogueraldistest, mis on sarnane eelmise mitmeaastase finantsraamistiku
vastaval aastal (2012) makstud eraldiste osakaaluga (13%). Samuti näitab diagramm,
et ainult üheksal liikmesriigil oli praeguse mitmeaastase finantsraamistiku puhul
kasutusmäär suurem kui eelmise mitmeaastase finantsraamistiku ajal.
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Selgitus 2.3
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendite kasutamine
liikmesriikide ja mitmeaastase finantsraamistike kaupa
Praegune MFR (2019)
20%
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Iirimaa
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Austria
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Küpros
Portugal
Rootsi
Prantsusmaa
Läti
Ungari
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Ühendkuningriik
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Taani
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Sloveenia
ELi keskmine
Madalmaad
Bulgaaria
Rumeenia
Malta
Slovakkia
Hispaania
Itaalia
Horvaatia
Piiriülene koostöö
Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni teabe põhjal.
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2.15. Selgituses 2.4 on kirjeldatud iga Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondi

vahendite kasutamise määra suht- ja absoluutarvudes. Fondide vahel esineb
märkimisväärseid erinevusi vahendite kasutusmääras. Näiteks Euroopa Maaelu Arengu
Põllumajandusfondi (EAFRD) vahendite kasutamise määr (100 miljardi euro suurune
eraldis) on 50%, mis on suurem kui muude Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide
puhul, samas kui Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) vahendite kasutamise
määr (5,7 miljardi euro suurune eraldis) on 29%. Vahendid kasutati 2019. aastal ära
kiiremini kui ühelgi teisel praeguse mitmeaastase finantsraamistiku aastal. Sellele
vaatamata oli kõigi Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide üldine kasutamine
2019. aastal aeglasem kui 2012. aastal, mis oli eelmise mitmeaastase finantsraamistiku
vastav aasta.

2.16. Oleme varasemates aruannetes14 analüüsinud vahendite aeglase kasutamise

põhjuseid. Peamised põhjused on kuluprogrammide hiline algus ja kulude
deklareerimiseks lubatud lisaaeg (n + 3 reegel)15. Euroopa struktuuri- ja
investeerimisfondidega seotud täitmata kulukohustuste summa oli 2019. aasta lõpus
211 miljardit eurot (millest 208 miljardit eurot on seotud praeguse mitmeaastase
finantsraamistikuga).

14

Eelarveaastat 2017 käsitleva aastaaruande punktid 2.13–2.19 (2018/C 357/01, 4.10.2018) ja
ülevaade nr 5/2019: „Täitmata kulukohustused ELi eelarves: täpsem ülevaade”, aprill 2019.

15

Perioodi 2014–2020 mitmeaastases finantsraamistikus on liikmesriikidel kulukohustustega
seotud vahendite kasutamiseks ja komisjonile kulude hüvitamiseks deklareerimiseks aega
kolm aastat (n + 3 reegel). Pärast seda tagab automaatse kulukohustustest vabastamise
süsteem kõikide kasutamata vahendite kaotamise.
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Selgitus 2.4
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendite kasutamine
fondide kaupa
Kumulatiivne kasutusmäär fondide kaupa
alates 2014
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Märkus: noorte tööhõive algatus kuulub ESFi alla.
Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni teabe põhjal.
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2.17. Eelmisel aastal märkisime16, et 2017. ja 2018. aastal tagastati ELi eelarvesse

märkimisväärsed summad kasutamata eelmakseid 17. Selle põhjuseks olid peamiselt
viivitused rakendamisel. Ka 2019. aastal tagastasid liikmesriigid sihtotstarbelise tuluna
ELi eelarvesse 7,7 miljardi euro ulatuses eelmakseid. Sellest summast kasutati 5,0
miljardit eurot maksete tegemiseks liikmesriikide taotluste alusel, mis ületasid aasta
heakskiidetud eelarvet. Seda vahendit ei saa kasutada 2020. aastal, sest kasutamata
iga-aastaseid eelmakseid ei nõuta tagasi ja neid saab kasutada COVID-19-ga seotud
kuludeks 18.

Rahastamisvahendite puhul, mida hallatakse jagatud eelarve
täitmise raames, esineb samuti probleeme vahendite
kasutamisel

2.18. Jagatud eelarve täitmise korras hallatavaid rahastamisvahendeid kasutatakse

rahalise toetuse andmiseks ELi eelarvest. Selle kava alusel võivad Euroopa struktuurija investeerimisfonde kasutavad programmid luua eraldi fonde või haldusfondi
allfonde. Nende fondide kaudu antakse toetust lõppsaajatele. Toetust antakse laenu,
tagatise või omakapitaliinvesteeringuna. Õige rakendamise korral võivad jagatud
eelarve täitmise korras hallatavad rahastamisvahendid pakkuda toetustega võrreldes
konkreetset kasu. Eelkõige saab neid kasutada avaliku ja erasektori vahendite
võimendamiseks: teisisõnu kaasata täiendavaid era- ja avaliku sektori vahendeid, et
täiendada avaliku sektori algset toetust. Ka nende algkapital on ringlev: samu rahalisi
vahendeid on võimalik kasutada mitme tsükli vältel 19.

16

Eelarveaastat 2018 käsitleva aastaaruande punktid 2.9–2.11 (ELT C 340/02, 8.10.2019).

17

EAFRD puhul ei tehta iga-aastaseid eelmakseid.

18

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. märtsi 2020. aasta määrus (EL) 2020/460, millega
muudetakse määrusi (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013 ja (EL) nr 508/2014 seoses
erimeetmetega, millega mobiliseeritakse investeeringud liikmesriikide
tervishoiusüsteemidesse ja nende muudesse majandussektoritesse, et reageerida COVID-19
puhangule ((koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatus).

19

Eriaruanne nr 19/2016: „ELi eelarve täitmine rahastamisvahendite kaudu: programmitöö
perioodil 2007–2013 saadud õppetunnid”, kokkuvõte ja punkt 7 (ELT JOC 2016 250 R 0002,
9.7.2016).
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2.19. 16,9 miljardist eurost, mille Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid

eraldasid jagatud eelarve täitmise korras hallatavatele rahastamisvahenditele
mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 raames, oli 2019. aasta alguseks
kõnealustele rahastamisvahenditele välja makstud 7,0 miljardit eurot. Sellest summast
oli lõppsaajani jõudnud 2,8 miljardit eurot. Seetõttu oli 2019. aasta alguseks, pärast
seda, kui praegune mitmeaastane finantsraamistik oli kehtinud viis aastat, jõudnud
ainult ligikaudu 17% kõigist Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahenditest,
mille suhtes oli võetud kulukohustusikõnealuste rahastamisvahendite kaudu, selle
lõppsaajani (vt selgitus 2.5).

Selgitus 2.5
Jagatud eelarve täitmise korras hallatavate rahastamisvahenditega
seotud kulukohustused ja maksed

Rahastamisvahenditega seotud
kulukohustused

miljardites eurodes
15

Rahastamisvahenditega seotud
maksed
Lõppsaajatega seotud
kulukohustused

10

Lõppsaajatega seotud maksed

5

0

Maksed lõppsaajatele
moodustavad ainult 17%
rahastamisvahenditega
seotud kulukohustustest
2015

2016

2017

2018

Märkus: 2015. aasta andmed hõlmavad kumulatiivselt aastaid 2014 ja 2015.
Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes komisjoni aruannetele „Euroopa struktuuri- ja
investeerimisfondide rahastamisvahendid. Kokkuvõte andmetest programmitöö perioodi 2014–
2020 rahastamisvahendite rahastamisel ja rakendamisel tehtud edusammude kohta vastavalt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklile 46“, 2015–2018.
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2.20. Nagu 2007.–2013. aasta mitmeaastase finantsraamistiku puhul, peab

komisjon ka 2014.–2020. aasta mitmeaastase finantsraamistiku puhul koostama igal
aastal aruande jagatud eelarve täitmise korras hallatavate rahastamisvahendite kohta.
Asjaomase määruse 20 kohaselt tuli 2018. aasta aastaaruanne esitada 2019. aasta
detsembriks. Komisjon avaldas aruande 21 jaanuaris 2020. Nagu me oma 2017. aasta
aastaaruandes 22 märkisime, leiame, et aruandlusperioodi lõpu ja vastava aruande
vahele jääb endiselt pikk vahe, mis vähendab selles sisalduva teabe asjakohasust.

2.21. Ühissätete määruse ettepanekust23 mitmeaastase finantsraamistiku 2021–

2027 kohta on välja jäetud säte, mille kohaselt peab komisjon esitama aruanded
rahastamisvahendite kohta igal aastal. Lisaks peavad korraldusasutused esitama
andmed komisjonile rahastamisvahendite kohta ainult prioriteedi tasandil. Me leiame,
et põhjused, miks mitmeaastases finantsraamistikus 2007–2013 nõuti eraldi
aruandeid, on endiselt asjakohased: „suurendada rakendamisprotsessi läbipaistvust ja
tagada finantskorraldusvahendite rakendamise asjakohane järelevalve” 24. See hõlmab
ka vajadust vähendada individuaalseid rahastamisvahendeid käsitleva komisjoni
aastaaruande avaldamise ja selles käsitletava perioodi vahelist aega 25.

20

Vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1303/2013
(ELT L 347, 20.12.2013) artikkel 46.

21

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rahastamisvahendid: Kokkuvõtted vastavalt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklile 46 esitatud andmetest
programmitöö perioodi 2014–2020 rahastamisvahendite finantseerimise ja rakendamise
seisu kohta 31. detsembril 2018.

22

Eelarveaastat 2017 käsitleva aastaaruande punkt 2.35 (ELT C357/02, 4.10.2018).

23

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühissätted
Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa
Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi,
Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad
finantseeskirjad (COM(2018) 375).

24

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1310/2011 (ELT L 337, 20.12. 2011).

25

Euroopa Kontrollikoja arvamus nr 6/2018 (2019/C 17/01).
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ELi eelarve on avatud finantsriskidele
ELi eelarve hõlmab eri liiki finantstehinguid

2.22. 2019. aasta lõpus olid peamised finantsriskid, millele ELi eelarve on avatud,
seotud järgmist liiki toimingutega: finantstehingud laenudena, mis kaetakse otse ELi
eelarvest, ja finantstehingud, mis kaetakse ELi tagatisfondist 26.

2.23. Otseselt ELi eelarvest rahastatavad finantstehingud hõlmavad järgmist:
o

laenud Euroopa finantsstabiilsusmehhanismi (EFSM) raames, millega
toetatakse kõiki euroala liikmesriike tõsiste majandus- või finantshäirete
korral;

o

maksebilansi toetuseks antud laenud euroalasse mittekuuluvatele
liikmesriikidele, kellel on maksebilansiraskused;

o

Euratomi laenud liikmesriikidele 27.

2.24. Tagatisfondiga kaetud finantstehingud hõlmavad järgmist:
o

makromajandusliku finantsabi laenud kolmandatele riikidele välistegevuse
tagatisfondist;

o

kolmandatele riikidele antavad Euratomi laenud, mis on kaetud kolmandatelt
isikutelt saadud tagatistega ja mida rahastatakse välistegevuse
tagatisfondist;

o

Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) tagatisega (mida haldab
EIP grupp 28) hõlmatud tehingud liikmesriikides;

26

Lisaks nendele finantstehingutele kasutatakse ELi eelarves ka rahastamisvahendeid.
Finantsmääruse artikli 210 kohaselt ei tohi ELi finantskohustus ja rahastamisvahendiga
seotud ELi eelarvest tehtavad maksed kokku ületada „sellega seoses võetud eelarvelise
kulukohustuse summat”, välistades seega tingimuslikud kohustused ELi eelarve jaoks.

27

Laenutehingute rahastamiseks on komisjonil õigus võtta ELi nimel laenu. EFSMi ja
maksebilansi toetamise laenudega seotud laenuvõtmis- ja laenuandmistegevus on
vastavuses, võetud laenudele vastavad antud laenud.

28

EIP gruppi kuuluvad Euroopa Investeerimispank (EIP) ja Euroopa Investeerimisfond (EIF).
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o

välislaenude andmise volituse tagatisega (mida haldab EIP) hõlmatud
tehingud kolmandates riikides;

o

EFSD tagatisega kaetud Euroopa Kestliku Arengu Fondi (EFSD) toimingud
(algatus, mille eesmärk on toetada kestlikke investeeringuid väljaspool ELi).

2.25. Komisjon esitab igal aastal aruande tagatiste kohta, sealhulgas ELi eelarvest

kaetava koguriski ja aastase riski kohta. Kogurisk on kaetud tegevuste tagasimaksmata
kogusumma (kapital ja intress). 2019. aasta 31. detsembri seisuga oli nende
kogusumma 72,7 miljardit eurot 29. Aastane risk on maksimaalne iga-aastaste maksete
summa (kapital ja intressid), mille EL peaks majandusaastal välja maksma, kui kõik
tagatud laenude maksed jääksid tasumata; 31. detsembri 2019. aasta seisuga oli see
summa 4,5 miljardit eurot 30.

2.26. Komisjoni teatatud koguriski summa ei hõlma EFSIga seotud toiminguid. 31.

detsembri 2019. aasta seisuga moodustasid ELi eelarve võimalikud tulevased maksed
seoses EFSI tagatisega 22 miljardit eurot sõlmitud tehingutest, millest 17,7 miljardit
eurot oli välja makstud. Selle väljamakstud summa lisamine komisjoni koguriskile
suurendaks koguriski märkimisväärselt, 90,5 miljardi euroni (31. detsember 2018: 90,3
miljardit eurot) 31 (vt selgitus 2.6).

29

Kuigi komisjon ei lisa koguriski summat, hindasime me seda summade põhjal, mis on
avaldatud dokumendis COM (2019) 484: Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja
nõukogule „ELi üldeelarvest kaetavad tagatised. Olukord 31. detsembri 2018. aasta
seisuga”.

30

Hinnang põhineb dokumendil COM(2019) 484: Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja
nõukogule „ELi üldeelarvest kaetavad tagatised. Olukord 31. detsembri 2018. aasta seisuga
ja ELi 2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne.

31

See hõlmab 0,3 miljardit eurot (31. detsember 2018: 0,2 miljardit eurot) seoses EFSI ja
välislaenude andmise volitusega, mis on avaldatud eraldise või finantskohustustena ELi
raamatupidamise aastaaruandes.
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Selgitus 2.6
ELi eelarvest kaetava koguriski jaotus 31. detsembri 2019. aasta
seisuga

Kaetud otse ELi eelarvest:
48 649
53,7%

EFSMi laenud
52,4%
Makromajandusliku
finantsabi laenud
5,3%
Euratomi laenud –
kolmandatele
riikidele
0,1%
EFSD tagatis
0%

EFSI tagatis
19,6%

EIP laenud –
kolmandatele
riikidele
(välislaenude
andmise volitus)
21,3%

Kaetud tagatisfondiga:
41 817
46,3%

(miljonites eurodes)

EIP laenud –
liikmesriikidele
1,0%

Euratomi laenud –
liikmesriikidele
0,1%

Maksebilansi
toetamise laenud
0,2%

Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes ELi 2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise
aastaaruandele ja komisjoni 2018. aasta aruandele üldeelarvest kaetud tagatiste kohta.
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ELil on mitmesuguseid vahendeid, et leevendada eelarvega seotud riske

2.27. ELil on mitmeid vahendeid tagamaks, et ta suudab täita oma juriidilisi

kohustusi seoses laenude ja tagatistega. Need hõlmavad tagatisfonde, komisjoni
sularahakontol olevat raha, võimalust seada esikohale juriidiliste kohustuste täitmine
ning võimalust taotleda liikmesriikidelt täiendavaid vahendeid.
Tagatisfondid

2.28. Tagatisfondid kujutavad endast likviidsuspuhvrit võimalikust makseviivitusest

tulenevaks tagatiste realiseerimiseks. Kui tagatiste realiseerimiseks vajalikud summad
ületavad tagatisfondides saadaolevaid summasid, tuleb need katta ELi eelarvest. ELi
eelarvetagatised on juriidilised kohustused, mille EL on võtnud programmi
toetamiseks, võttes endale eelarves rahalise kohustuse 32. Praegu on olemas kolm
eelarvetagatist: EFSI tagatis, mis on tagatud EFSI tagatisfondiga; välislaenude andmise
volituse tagatis, mis on tagatud välistegevuse tagatisfondiga; EFSD tagatis, mis on
tagatud EFSD tagatisfondiga (vt tabel 2.1)

2.29. EFSI tagatisfond katab EFSI tagatisega kaetud tehinguid. Eraldiste määr

(tagatisfondi pandavate vahendite protsent tagatise tulevaste realiseerimiste
katmiseks) on praegu 35% (seda vähendati 50%-lt 2015. aastal) 33. 2019. aastal
tagatisfondist makseid ei tehtud.

2.30. Välistegevuse tagatisfond katab kohustused, mis tulenevad EIP (välislaenude

andmise volituse laenud) või komisjoni pooltkolmandatele riikidele antud laenude
(makromajandusliku finantsabi laenud ja Euratomi laenud kolmandatele riikidele)
saajate kohustuste täitmata jätmisest. Välistegevuse tagatisfondi eraldiste määraks on
kehtestatud 9% kõigist täitmata kohustustest. 2019. aastal maksti fondist välislaenude
andmise volituse tagatise alusel esitatud nõuete katmiseks välja 55 miljonit eurot.

32

Vt finantsmääruse artikli 2 lõige 9.

33

13. detsembri 2017. aasta määrus (EL) nr 2017/2396, millega muudetakse määrusi
(EL) nr 1316/2013 ja (EL) 2015/1017 Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi kestuse
pikendamise ning kõnealuse fondi ja Euroopa investeerimisnõustamise keskuse tehnilise
täiustamise osas (ELT L 345, 27.12.2017, lk 34–52).
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2.31. EFSD tagatisfond hõlmab EFSD eelarvetagatise alusel tehtavaid tehinguid,
mille eesmärk on kaasata erainvesteeringuid partnerriikides Aafrikas ja ELi
naaberriikides34. Eraldiste sihtmäär on 50% kõigi kohustuste kogumahust. 31.
detsembriks 2019 kehtis üks EFSD tagatisleping, mille kogu katvuse piirmäär oli 50
miljonit eurot.

Tabel 2.1. Eelarvelised tagatised, 31. detsember 2019
Ülemmäär
(miljardites
eurodes).

Eraldiste
sihtmäär

Summa
tagatisfondis
(miljardites
eurodes)

Sõlmitud
lepingute Investeerimissumma
eesmärk
(ELi osa)

EFSI

26

35%

6,7(*)

22

500

Välislaenude
andmise
volitus

32,3

9%

2,6

31,7

–

EFSD

1,5

50%

0,6(**)

0

17,5

(*)
(**)

EFSI tagatisfondi rahastatakse järk-järgult kuni sihtsummani 9,1 miljardit eurot 2022. aastaks.
EFSD tagatisfondi rahastatakse järk-järgult kuni sihtsummani 750 miljonit eurot.

Märkus: selleks et arvutada välja ELi eelarve maksimaalne võimalik tagatistest tulenev riskipositsioon, tuleb
eespool esitatud arvule lisada tehingud, mis on heakskiidetud, kuid mille suhtes ei ole veel leping sõlmitud. 2019.
aasta 31. detsembri seisuga oli nende kogusumma 10,4 miljardit eurot.
Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes ELi konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandele, komisjoni
aruandele üldeelarvest kaetud tagatiste kohta ja komisjoni aruandele EFSI tagatisfondi haldamise kohta.

Rahareservid

2.32. Komisjon võib kasutada oma rahareserve ka võlgnetavate summade

katmiseks, kui võlgnikud ei maksa oma võlga õigeaegselt tagasi. Komisjoni
sularahakontol kasutada olev rahasumma kõigub aastast aastasse. 2019. aasta lõpus
oli kasutada olev summa 15,6 miljardit eurot (ajavahemikul 2010–2019 oli kasutada
olev summa aasta lõpu seisuga vahemikus ligikaudu 2 miljardit kuni 25 miljardit eurot).

34

Määrus (EL) nr 2017/1601, millega luuakse Euroopa Kestliku Arengu Fond (EFSD), EFSD
tagatis ja EFSD tagatisfond.
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Prioriteetide seadmine ja täiendavate vahendite taotlemine

2.33. Kui selliste tagasimaksevajaduste katmiseks vajalikud summad ületavad

komisjoni sularahakontol olevaid vahendeid, võib komisjon kasutada olemasolevaid ELi
eelarvevahendeid ja seada esikohale juriidiliste kohustuste täitmise muude
mittekohustuslike kulude asemel (nt Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide
maksed liikmesriikidele). Kui ka see osutub ebapiisavaks, võib komisjon nõuda
liikmesriikidelt lisaks mitmeaastase finantsraamistiku ülemmääradele täiendavaid
vahendeid kuni 1,20% ulatuses ELi kogurahvatulust, et täita oma juriidilisi kohustusi 35.

ELi eelarve tulevane riskipositsioon tuleb ümber hinnata

2.34. Finantsmääruse artikli 210 lõikes 3 on sätestatud, et eelarvest

rahastatavatest eelarvelistest tagatistest või rahastatavast finantsabist tulenevad
tingimuslikud kohustused loetakse jätkusuutlikuks, kui nende prognoositav
mitmeaastane muutus jääb mitmeaastase finantsraamistiku määruses sätestatud
piiridesse ja on kooskõlas maksete assigneeringute aastaste ülemmääraga. Selle põhjal
võib pidada jätkusuutlikuks vahendeid, mis on kättesaadavad ELi eelarve
riskipositsiooni käsitlemiseks 31. detsembri 2019. aasta seisuga (vt punktid 2.22–2.33).
Kuid COVID-19 kriis võib viia olemasolevate ja hiljuti kokku lepitud vahendite suurema
kasutamiseni, et leevendada eeldatavat majanduslangust. Sellega kaasneb ka oht, et
praeguste laenude ja eelarveliste tagatiste lõplike saajate tagasimaksevõime võib
langeda. See mõjutab summasid ja mehhanisme, mis on kasutusel tulevaste riskide
maandamiseks, sealhulgas eraldiste määra.

35

Vt nõukogu määrus nr 609/2014 meetodite ja menetluse kohta, millega tehakse
kättesaadavaks traditsioonilised, käibemaksupõhised ja kogurahvatulul põhinevad
omavahendid, ning muude sularahavajaduste rahuldamiseks vajalike meetmete kohta,
artikkel 14.
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ELi eelarve ja EIP grupp on omavahel tihedalt seotud
EIP grupp aitab kaasa ELi eesmärkide saavutamisele

2.35. EIP grupp aitab kaasa ELi eesmärkide saavutamisele, kombineerides ELi

eelarve vahenditest rahastatavaid ja nendega tagatud tehinguidning EIP grupi
omavahendeid. Rahastamisvahendite suurenenud kasutamisega on EIP grupi roll ELi
poliitika toetamisel viimase mitmeaastase finantsraamistiku jooksul märkimisväärselt
suurenenud.

2.36. EIP grupi eesmärgid on väga suurel määral kooskõlas ELi eesmärkidega.

Alates 2011. aastast on EIP seadnud eesmärgiks, et igal aastal peaks 30% projektidest,
mille suhtes on leping sõlmitud, aitama kaasa majanduslikule ja sotsiaalsele
ühtekuuluvusele ning lähenemisele. Märkimisväärne osa EIP grupi tehingutest on
suunatud ka kliimameetmetele ja keskkonnasäästlikkusele. Hiljuti teatas EIP, et tema
kliimaga seotud projektide sihtosakaalu kahekordistatakse, nii et see on praeguse 25%
asemel 2025. aastaks 50% 36.

Märkimisväärne osa EIP tehingutest tagatakse ELi eelarve vahenditega

2.37. EIP grupp aitab kaasa ELi eesmärkide saavutamisele, kasutades
mitmesuguseid vahendeid (vt selgitus 2.7).

36

Vt EIP grupi 2020. aasta tegevuskava.
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Selgitus 2.7
Koostöö ELi eelarve ja EIP grupi vahel

Kontrollikoja auditeerimisvolitus
Koostöö
ELi eelarve ja EIP grupi vahel

ELi eelarve

EFSI tagatis

EIP grupp

Välislaenude andmise
volituse / makromajandusliku
finantsabi tagatis
EFSD tagatis
Segarahastud
Usaldusfondid
Nõuandeteenused
Rahastamisvahendid

Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni 2018. aasta aruande põhjal ELi finantsstruktuuri kohta.
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2.38. Kuigi osa EIP grupi finantstegevusest toimub ainult EIP grupi omavahendeid

kasutades ja omal riisikol, rakendatakse olulist osa kolmandate isikute, sealhulgas
komisjoni poolt volituste kaudu kättesaadavaks tehtud vahendite abil. Volitused on EIP
grupi ja kolmanda isiku vahel ühiste eesmärkide saavutamiseks sõlmitud partnerlused.
Need põhinevad rahalisel toetusel, mida kolmas isik on lubanud anda.

2.39. Volituste süsteemi kasutamine EIP poolt on viimase 15 aasta jooksul kiiresti

kasvanud ja mitmekesistunud. EIF haldab samuti rahalisi vahendeid ELi volitusi
kasutades. Kuna EIP volituste maht on suurem, keskendume me oma analüüsis
peamiselt EIP-le. 2019. aasta lõpuks oli ligikaudu üks kolmandik EIP laenutegevusest ja
üle kolme neljandiku tema nõustamistegevusest toimunud volituse alusel, kusjuures
kehtis umbes 50 volitust. Enamik neist volitustest on sõlmitud komisjoniga kokkulepete
vormis.

Selgitus 2.8
Volitustel põhineva EIP tegevuse muutumine aastatel 2003–2019
50

EIP mandaatide
arv kokku

40
30
20
10
0

2003

2005

2007

2009

2011

2013
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2017

2019

Allikas: Euroopa Kontrollikoda EIP aruande „Evaluation of EIB’s mandate activities” põhjal,
detsember 2019.
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2.40. Selgituses 2.9 kirjeldatakse EIP iga-aastast laenutegevust, mis on jaotatud

volituse alusel ja volituseta rahastamiseks.

Selgitus 2.9
Volitustel põhinev EIP rahastamistegevus võrrelduna muu, volitusega
hõlmamata rahastamistegevusega aastate kaupa

miljardites eurodes

60

1,5
3,9
13,8

1,2

1,0

5,3

6,7

4,9

11,9

13,2

12,4

40

20

1,6

49,8
35,7

Muud
riskijagamisvolitused
Väljaspool ELi volitusi

43,1

41,9

EFSI
Volitusteta rahastamine

0

2017

2018
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Märkus: joonisel on esitatud tegelikud andmed 2017., 2018. ja 2019. aasta kohta ning prognoosid
2020. aasta kohta.
Allikas: Euroopa Kontrollikoda EIP andmete alusel.
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EIP grupil on jätkuvalt oluline roll

2.41.

EIP suurimad volitused on EFSI tagatisega (ülemmäär 26 miljardit eurot) ja
välislaenude andmise volitusega (ülemmäär 32,3 miljardit eurot) tagatud volitused.
Oma eriaruandes EFSI kohta 37 järeldasime, et EFSI aitas EIP-l pakkuda investeeringutele
suurema riskiga rahastamist ning meelitas ligi täiendavaid avaliku ja erasektori
investeeringuid. Me leidsime siiski, et osa EFSI toetusest oli asendanud muud EIP ja ELi
rahastamist, osa EFSI vahenditest oli eraldatud projektidele, mille raames oleks saanud
kasutada muid avaliku ja erasektori rahastamisallikaid, EFSI abil kaasatud täiendavad
investeeringud olid mõnikord tegelikust suuremana esitatud ja enamik
investeeringutest olid suunatud neile vähestele suurematele EL-15 liikmesriikidele,
kellel on hästi toimivad riiklikud tugipangad. Välislaenude andmise volituse
komisjonipoolsel hindamisel 2019. aastal 38 täheldas komisjon mitmeid puudusi. Need
hõlmasid EIP teabe jagamisega seotud puudusi ning raskusi ELi sekkumise tegelike
tulemuste ja mõju hindamisel. Sama hindamisaruande kohaselt on komisjon alustanud
ka artikli 19 kohase menetluse üldist läbivaatamist 39, et parandada järelevalvet selle
üle, kuidas EIP toimingud, sealhulgas väljaspool ELi toimuvad toimingud, on kooskõlas
ELi poliitiliste prioriteetidega.

37

Eriaruanne nr 3/2019 — „Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond: täieliku edu
tagamiseks on vaja meetmeid”.

38

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta otsuse nr 466/2014/EL (millega
antakse Euroopa Investeerimispangale ELi tagatis liiduväliste investeerimisprojektide
toetamiseks sõlmitud finantseerimistehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks) hindamine,
SWD(2019) 334 final, 13.9.2019.

39

Vastavalt EIP põhikirja artiklile 19 tuleb enne EIP direktorite nõukogule heakskiitmiseks
esitamist küsida komisjoni arvamust kõigi EIP tehingute kohta, mida rahastatakse
omavahenditest. Komisjoni ülesanne on esitada arvamus selle kohta, kas kavandatavad
investeeringud on vastavuses asjakohaste ELi õigusaktide ja poliitikaga. Sellised aspektid
nagu projekti kasumlikkus ja finantsriskid ei kuulu artiklis 19 sätestatud korra
kohaldamisalasse ning nende eest vastutab vaid EIP.
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2.42. Komisjon on võtnud kohustuse kaasata järgmise 10 aasta jooksul vähemalt 1

triljoni euro ulatuses investeeringuid, et toetada jätkusuutlikku, õiglast ja
keskkonnahoidlikku üleminekut 40. InvestEU programm 41 on selle kava peamine
vahend. EIP grupp aitab sellele investeerimiseesmärgile kaasa InvestEU programmi,
sealhulgas sihtotstarbelise õiglase ülemineku kava ja õiglase ülemineku mehhanismi
avaliku sektori laenurahastu kaudu 42. EIP grupi panus komisjoni kestliku Euroopa
investeerimiskavasse peaks olema ligikaudu 250 miljardit eurot ELi volituste alusel
kaasatud investeeringuid 43.

2.43. EIP grupp aitab kaasa ka ELi reageerimisele COVID-19 pandeemiale. Järgides

eurorühma 9. aprilli 2020. aasta soovitust 44, loob EIP grupp kuni 25 miljardi euro
suuruse üleeuroopalise tagatisfondi, mis keskendub väikestele ja keskmise suurusega
ettevõtjatele (VKEd) kogu ELis. EIP grupp on varem teatanud meetmetest, mille
eesmärk on kaasata mõjutatud VKEde lühiajaliste rahastamisvajaduste rahuldamiseks
kuni 40 miljardit eurot, mis hõlmab kuni 8 miljardi euro suuruse rahastuse toetamist
EIFi kaudu, ja mida toetab EFSI raames ümbersuunatud 1 miljardi euro suurune ELi
tagatis, et motiveerida finantsvahendajaid pakkuma VKEdele ja keskmise
turukapitalisatsiooniga ettevõtjatele likviidsust, ning 5 miljardi euro eraldamist
investeeringuteks tervishoiusektorisse. EIP on ELi rahastuse, sealhulgas ELi tagatiste
toel teatanud, et ta eraldab lähikuudel ELi-välistele partneritele kuni 5,2 miljardit
eurot.

40

COM(2020) 21: komisjoni teatis „Kestliku Euroopa investeerimiskava. Euroopa rohelise
kokkuleppe investeerimiskava”.

41

COM(2018) 439: komisjoni ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega
luuakse InvestEU programm.

42

COM(2020) 22: komisjoni ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega
luuakse õiglase ülemineku fond.

43

InvestEU programmi ja õiglase ülemineku mehhanismi eelarveaspektid sõltuvad endiselt
järgmise mitmeaastase finantsraamistiku suhtes saavutatavast üldisest kokkuleppest.

44

Vt eurorühma kokkuvõttev kiri, 17. aprill 2020.
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Meie auditivolitus hõlmab ainult osa EIP tehingutest

2.44. Praegu jääb suur osa EIP tehingutest – tehingud, mida ei rahastata ELi eelarve
vahenditest ega tagata nendega – väljapoole meie auditivolitusi. Võttes arvesse nende
tehingute olulist panust ELi eesmärkide saavutamisse ning EIP üha suuremat
kasutamist ELi eelarve täitmisel, leiame, et oleks kasulik, kui nende tehingute
korrektsuse ja tulemuslikkuse suhtes viidaks läbi sõltumatu väliskontroll. Kontrollikoda
auditeerib EIP tegevust komisjoni, kontrollikoja ja EIP vahel sõlmitud kolmepoolse
kokkuleppe alusel. See kehtib Euroopa Liidu poolt pangale antud volituste alusel
tehtavate laenutehingute ja panga hallatavate tehingute kohta, mis on kantud Euroopa
Liidu üldeelarvesse ja on sellega tagatud 45. Praegune leping kaotab kehtivuse 2020.
aastal ja uue lepingu üle peetakse läbirääkimisi.

2.45. 2020. aastal kordas Euroopa Parlament oma nõudmist, et „Euroopa

Kontrollikojale antaks õigus auditeerida kõiki EIP tehinguid, sealhulgas hinnata EIP
investeerimispüüdluste kulutõhusust ja projektide täiendavust, ning need auditid
tuleks avalikustada”. Samuti kutsus ta kontrollikoda üles „koostama soovitused EIP
välislaenutegevuse tulemuste [---] kohta” 46.

45

Euroopa Komisjoni, Euroopa Kontrollikoja ja Euroopa Investeerimispanga vaheline
kolmepoolne leping, 2016.

46

Euroopa Parlamendi 10. juuli 2020. aasta resolutsioon Euroopa Investeerimispanga
finantstegevuse kohta – 2019. aasta aruanne (2019/2126(INI)) ja raport Euroopa Liidu 2018.
aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – komisjon ja rakendusametid
(2019/2055(DEC)).

81

Järeldused ja soovitused
Järeldused

2.46. 2019. aastal kasutati lõplikus eelarves ettenähtud kulukohustuste ja maksete
assigneeringud peaaegu täielikult ära. Maksed olid viimasel neljal aastal oluliselt
väiksemad mitmeaastase finantsraamistiku ülemmääradest, mis toob kaasa suuremad
maksevajadused tulevikus. Vt punktid 2.2–2.6.

2.47. 2019. aasta lõpus oli täitmata kulukohustuste maht kõigi aegade suurim.

Tegime kindlaks selle kaks peamist põhjust: kulukohustuste assigneeringud ületavad
süstemaatiliselt maksete assigneeringuid ja maksevajadused lükatakse edasi
järgmisesse mitmeaastasesse finantsraamistikku. Vt punktid 2.7–2.9.

2.48. Kuigi Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendeid rakendatakse

kiiremini, on vahendite üldine kasutusmäär madalam kui eelmise mitmeaastase
finantsraamistiku vastaval aastal. COVID-19 kriisi tõttu läbivaadatud Euroopa
struktuuri- ja investeerimisfondide rakendamise eeskirjad peaksid rakendamist veelgi
kiirendama. Need muutused võivad avaldada survet alates 2020. aastast
kättesaadavatele maksete assigneeringutele. Vt punktid 2.14–2.17.

2.49. Praeguse mitmeaastase finantsraamistiku viiendaks aastaks oli lõppsaajani

jõudnud ainult 17% jagatud eelarve täitmise korras hallatavatele
rahastamisvahenditele eraldatud vahenditest. Komisjoni aruandlus jagatud eelarve
täitmise korras hallatavate rahastamisvahendite kohta on vähenenud, sest komisjoni
iga-aastane aruanne nende rahastamisvahendite kohta avaldatakse liiga hilja.
Mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 raames ei koosta komisjon enam igaaastast aruannet üksikute jagatud eelarve täitmise korras hallatavate
rahastamisvahendite tasandil. Vt punktid 2.18–2.21.

2.50. 2019. aasta lõpus olid ELi käsutuses mitmesugused vahendid, et vähendada

ELi eelarve avatust laenudest ja eelarvelistest tagatistest tulenevatele finantsriskidele.
Kuid COVID-19 kriisi mõju nõuab tulevaste riskide maandamiseks olemasolevate
summade ja mehhanismide ümberhindamist, sealhulgas eraldiste määrade
läbivaatamist. Seetõttu on oluline saada täielik ülevaade koguriskist, millele ELi eelarve
on avatud, sealhulgas riskist, mis tuleneb eelarvelistest tagatistest, nagu EFSI. Vt
punktid 2.22–2.34.
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2.51. EIP grupp on oluline partner ELi eelarve täitmisel ja ELi eesmärkide

saavutamisel ning tema roll on järgmises mitmeaastases finantsraamistikus jätkuvalt
oluline. Suur osa tema toimingutest tehakse volituste alusel, millest enamik on
sõlmitud komisjoniga kokkulepete vormis. Vastavalt oma auditivolitustele saame
uurida ainult neid EIP tehinguid, mida rahastatakse ELi eelarvest või tagatakse sellega.
Oma eriaruannetes oleme kindlaks teinud selliste toimingutega seotud probleemid ja
esitatud parandusettepanekud. Seetõttu leiame, et oleks kasulik kohaldada EIP
tehingute selle osa suhtes, mis ei ole tagatud ELi eelarvega, korrektsuse ja
tulemuslikkuse sõltumatut väliskontrolli (vt punktid 2.35–2.45).

Soovitused

2.52. Me soovitame komisjonil võtta järgmised meetmed.
Soovitus 2.1
Jälgida tähelepanelikult maksevajadusi ja võtta oma institutsiooniliste volituste piires
meetmeid, et tagada maksete assigneeringute kättesaadavus, võttes arvesse
ebapiisavate maksete assigneeringute ohtu ja COVID-19 pandeemiast tulenevaid
erakorralisi vajadusi.
Tähtaeg: alates 2020. aastast

Soovitus 2.2
Jätkata järgmises mitmeaastases finantsraamistikus iga-aastase aruande koostamist,
sealhulgas jagatud eelarve täitmise korras hallatavate rahastamisvahendite kohta
üksikute rahastamisvahendite tasandil.
Tähtaeg: igal aastal, alates 2021. aasta aruandest
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Soovitus 2.3
Esitada iga-aastases aruandes üldeelarvest kaetud tagatiste kohta täielik ülevaade ELi
eelarve riskipositsioonist, sealhulgas EFSI tagatisest ja kõigist tulevastest asjaomastest
finantstehingutest tulenevatest riskidest.
Tähtaeg: igal aastal, alates 2021. aastast

Soovitus 2.4
Hinnata COVID-19 kriisi kontekstis uuesti, kas olemasolevad mehhanismid ELi eelarve
riskidele avatuse vähendamiseks on piisavad ja asjakohased, ning vaadata läbi ELi
eelarvest antud tagatisi katvate tagatisfondide eraldiste sihtmäärad.
Tähtaeg: alates 2020. aastast

2.53.

Soovitame Euroopa Parlamendil ja nõukogul võtta järgmised meetmed.

Soovitus 2.5
Kutsuda EIPd üles võimaldama kontrollikojal auditeerida oma sellise
rahastamistegevuse korrektsust ja tulemuslikkuse aspekte, mis ei kuulu ELi erivolituse
alla.
Tähtaeg: alates 2021. aastast
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Lisad
2.1 lisa. Kasutusmäär liikmesriikide kaupa 2019. aasta lõpus ja
võrreldes 2012. aastaga
Perioodil 2014–2019
tehtud maksed
kokku
miljonites eurodes

Kasutusmäär 2019.
aasta lõpus

Kasutusmäär 2012.
aasta lõpus

Belgia

1 120

39,7%

49,1%

Bulgaaria

3 648

36,6%

36,2%

Tšehhi

9 651

40,4%

37,9%

622

40,1%

45,3%

11 518

41,1%

54,1%

Eesti

2 164

48,8%

61,3%

Iirimaa

2 050

60,6%

60,3%

Kreeka

9 266

42,8%

49,2%

Hispaania

13 291

32,8%

51,7%

Prantsusmaa

12 566

44,8%

43,3%

3 231

30,0%

13 885

30,7%

30,7%

443

48,1%

44,3%

Läti

2 509

44,2%

52,2%

Leedu

3 481

40,9%

62,9%

82

57,0%

51,8%

10 737

42,8%

44,2%

Malta

288

34,6%

37,2%

Madalmaad

742

38,0%

45,6%

Austria

2 790

56,5%

52,2%

Poola

36 200

41,8%

52,3%

Portugal

12 231

47,0%

59,2%

Taani
Saksamaa

Horvaatia
Itaalia
Küpros

Luksemburg
Ungari
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Perioodil 2014–2019
tehtud maksed
kokku
miljonites eurodes

Kasutusmäär 2019.
aasta lõpus

Kasutusmäär 2012.
aasta lõpus

Rumeenia

11 163

35,6%

22,4%

Sloveenia

1 569

39,7%

50,3%

Slovakkia

5 079

33,4%

41,0%

Soome

2 506

66,2%

54,7%

Rootsi

1 694

46,6%

53,3%

Ühendkuningriik

6 886

42,0%

50,9%

Piiriülene koostöö

2 767

29,4%

40,1%

184 179

39,6%

46,4%

ELi keskmine

Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni teabe põhjal.
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2.2 lisa. ELi volituse alusel hallatavad EIP grupi rahastamisvahendid
2019. aasta lõpu seisuga (miljonites eurodes)
Rahastamisvahend

Haldab

Kasutada olev
rahastamispakett

ELi eelarvest tehtud
maksed kokku kuni
2019. aasta lõpuni

Euroopa ühendamise rahastu (CEF) –
võlainstrumendid

EIP

2536(*)

697

Energiatõhususe erasektoripoolse
rahastamise vahend (PF4EE)

EIP

105

48

Looduskapitali rahastamisvahend
(NCFF)

EIP

60

13

InnovFin Debt – Programmi „Horisont
2020“ teadus- ja innovatsioonirahastu
krediiditeenused

EIP

1 686

1 275

Riskijagamisrahastu (RSFF)

EIP

961

961

Katseline tagatisrahastu
teadusuuringute ja innovatsiooniga
tegelevatele VKEdele ja väikestele
keskmise turukapitalisatsiooniga
ettevõtjatele (RSI)

EIF

270

270

EaSI mikrorahastamine ja sotsiaalne
ettevõtlus (EaSI)

EIF

110

84

EaSI suutlikkuse suurendamise
investeeringud

EIF

26

23

Euroopa mikrokrediidirahastu
„Progress” (EPMF – G)

EIF

25

24

Euroopa mikrokrediidirahastu
„Progress” (EPMF – FCP-FIS)

EIF

80

80

Tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni
allfond (EaSI FIS)

EIF

67

25

Üliõpilaste õppelaenu tagamise
rahastu („Erasmus +“) (SLGF)

EIF

50

22

COSME programmi
laenutagamisrahastu (COSME-LGF)

EIF

1 161

563

COSME alla kuuluv kasvuetapi
omakapitalirahastu (COSME-EFG)

EIF

394

94

InnovFin SMEG – VKEde ja väikeste
keskmise turukapitalisatsiooniga
ettevõtjate teadus- ja arendustegevus
ning laenuteenus programmi
„Horisont 2020“ raames

EIF

1 389

1 101
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Rahastamisvahend

Haldab

Kasutada olev
rahastamispakett

ELi eelarvest tehtud
maksed kokku kuni
2019. aasta lõpuni

InnovFini omakapitalirahastu
teadusuuringute ja innovatsiooni jaoks
programmi „Horisont 2020“ raames

EIF

785

534

VKEde algatus (COSME ja programmi
„Horisont 2020“ panus)

EIF

32

21

Kultuuri- ja loomesektori
tagatisvahend (Cultural and Creative
Sectors Guarantee Facility – CCSi
tagatisfond)

EIF

122

42

VKEde tagatissüsteem – SMEG 07.

EIF

532

451

Konkurentsivõime ja uuendustegevuse
raamprogrammi alla kuuluv suure
kasvupotentsiaaliga ja uuenduslike
VKEde omakapitalirahastu

EIF

561

538

Lääne-Balkani riikide ettevõtluse
arengu ja innovatsiooni rahastamise
vahendi juurde kuuluv I tagatisvahend

EIF

22

22

Lääne-Balkani riikide ettevõtluse
arengu ja innovatsiooni rahastamise
vahendi juurde kuuluv II tagatisvahend

EIF

48

19

Ettevõtete laienemise fond (ENEF)
Lääne-Balkani riikides

EIF

11

11

Ettevõtete innovatsioonifond (ENIF)
Lääne-Balkani riikide raames

EIF

21

21

Loodussäästliku Majanduskasvu Fond
(GGF)

EIF

59

20

Euroopa Kagu-Euroopa Fond (EFSE)
Lääne-Balkani riikide toetuseks

EIF

88

0

Ülemaailmne energiatõhususe ja
taastuvenergia fond (GEEREF)

EIF

81

80

Toetus Euroopa–Vahemere piirkonna
investeerimis- ja partnerlusrahastule
(FEMIP)

EIP

224

224

11 506

7 263

Kokku

Summa kujutab endast Euroopa ühendamise rahastu rahastamisvahenditele ELi eelarvest eraldatava toetuse
ülemmäära. 31. detsembri 2019. aasta seisuga oli sellele rahastamisvahendile eraldatud ELi toetus 755 miljonit
eurot.
(*)

Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni eelarveaasta 2020 üldeelarve projekti (töödokument, X osa) alusel.
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3. peatükk
Tulud

89

Sisukord
Punkt

Sissejuhatus

3.1.–3.5.

Lühikirjeldus

3.2.–3.3.

Auditi ulatus ja käsitlusviis

3.4.–3.5.

Tehingute korrektsus

3.6.

Sisekontrollisüsteemide elementide kontrollimine

3.7.–3.21.

Püsivad puudused traditsiooniliste omavahendite kogumises
liikmesriikides

3.8.–3.10.

Vajatakse ELi meetmeid, et kõrvaldada olulised puudused
tollimaksude alalaekumise vähendamiseks mõeldud
liikmesriikide kontrollides

3.11.–3.15.

Käibemaksu reservatsioonide ja traditsiooniliste
omavahendite avatud punktide lahendamine võtab palju
aega

3.16.–3.18.

Kogurahvatulu andmete mitmeaastased kontrollid on lõpule
viidud, kuid üleilmastumise mõju ei ole veel täielikult
hinnatud

3.19.–3.21.

Aasta tegevusaruanded

3.22.–3.23.

Järeldus ja soovitused

3.24.–3.26.

Järeldus
Soovitused

3.24.
3.25.–3.26.
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Lisad
3.1 lisa. Tehingute testimise tulemused
3.2 lisa. Peamised tolliriskid ja tollikontrolli liigid
3.3 lisa. Kehtivate kogurahvatulu reservatsioonide,
käibemaksu reservatsioonide ja traditsiooniliste
omavahendite avatud punktide arv liikmesriikide kaupa
seisuga 31.12.2019
3.4 lisa. Tulude valdkonna varasemate soovituste põhjal
võetud meetmed
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Sissejuhatus
3.1. Käesolevas peatükis esitatakse meie leiud tulude kohta, mis koosnevad nii

omavahenditest kui ka muudest tuludest. Selgituses 3.1 esitatakse tulude jaotus
2019. aastal.

Selgitus 3.1
Tulude jaotus 2019. aastal (*)
(miljardites eurodes)

Kogurahvatulul
põhinevad
omavahendid
105,5 (64%)

Muud tulud
4,0 (2%)

163,9

miljardit
eurot

Viivised ja trahvid
2,6 (2%)

Traditsioonilised
omavahendid
21,4 (13%)

Käibemaksupõhised
omavahendid
17,8 (11%)
ELi lepingute ja
programmidega seotud
osamaksed ja
tagasimaksed
12,6 (8%)

2019. aasta tulud kokku (**): 163,9 miljardit eurot
(*)

Vastavalt alustehingute ühtsele määratlusele (üksikasjad on toodud lisa 1.1 punktis 9).

Summa näitab ELi eelarve tegelikke tulusid. Tulemiaruandes esitatud 160,3 miljardi euro
arvutamisel kasutati tekkepõhist arvestust.
(**)

Allikas: Euroopa Liidu 2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne.
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Lühikirjeldus

3.2. Suurem osa tuludest (88%) jaotub kolme liiki omavahenditeks:
a)

kogurahvatulul põhinevad omavahendid moodustavad 64% ELi tuludest ja neid
kasutatakse pärast kõigi muude tuluallikate arvesse võtmist ELi eelarve
tasakaalustamiseks. Liikmesriikide osamaksed arvutatakse proportsionaalselt
vastavalt nende kogurahvatulule 1;

b)

traditsioonilised omavahendid moodustavad 13% ELi tuludest. Need koosnevad
liikmesriikide kogutavatest impordi tollimaksudest. 80% kogusummast läheb ELi
eelarvesse ja ülejäänud 20% jääb liikmesriikidele kogumiskulude katteks;

c)

käibemaksupõhised omavahendid moodustavad 11% ELi tuludest. Selle
omavahendi raames tehtavad osamaksed arvutatakse ühtse määra 2 alusel, mida
kohaldatakse liikmesriikide ühtlustatud käibemaksu maksubaasile.

3.3. Tulud hõlmavad ka muudest allikatest saadud summasid. Neist kõige

olulisemad on ELi lepingute ja programmidega seotud osamaksed ja tagasimaksed (8%
ELi tuludest), näiteks EAGFi ja EAFRD kontrollimise ja heakskiitmisega seotud tulud,
ning ELi mittekuuluvate riikide osalemine teadusprogrammides.

1

Esialgsed osamaksed arvutatakse kogurahvatulu prognoositud andmete põhjal.
Prognoositud ja lõpliku kogurahvatulu vahelised erinevused korrigeeritakse järgnevatel
aastatel ning need peegeldavad pigem liikmesriikidevahelist omavahendite jaotust kui
kogutavat kogusummat.

2

Võrreldes teistele liikmesriikidele kehtiva 0,3% määraga kohaldatakse Madalmaadele,
Rootsile ja Saksamaale käibemaksupõhiste omavahendite vähendatud sissenõudmismäära
(0,15%).
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Auditi ulatus ja käsitlusviis

3.4. Lisas 1.1 kirjeldatud auditi käsitlusviisi ja meetodeid kasutades saime kindluse
tulusid käsitleva auditiarvamuse jaoks, hinnates väljavõtteliselt peamisi süsteeme,
mida täiendas tehingute testimine. Meie eesmärk oli aidata kaasa üldise kinnitava
avalduse esitamisele, nagu kirjeldatud lisas 1.1. Kontrollisime 2019. aasta tuludega
seoses järgnevat:
a)

55-st komisjoni tagasinõudekorraldusest 3 koosnevat valimit, mis koostati nii, et
see oleks statistiliselt esinduslik kõikide tululiikide kohta;

b)

komisjoni süsteeme, millega
i)

tagatakse, et liikmesriikide kogurahvatulu ja käibemaksu andmed oleksid
asjakohased omavahendite arvutamiseks ning nende osamaksete
arvutamiseks ja kogumiseks 4;

ii)

hallatakse traditsioonilisi omavahendeid ja tagatakse see, et liikmesriikidel
oleks traditsiooniliste omavahendite korrektsete summade kogumiseks ja
kättesaadavaks tegemiseks tõhusad süsteemid;

iii)

hallatakse trahve ja karistusi;

iv)

arvutatakse korrektsioonimehhanismidest tulenevaid summasid;

c)

traditsiooniliste omavahendite arvestuse süsteeme kolmes liikmesriigis (Belgia,
Poola ja Saksamaa) 5;

d)

eelarve peadirektoraadi (DG BUDG) ja Eurostati aasta tegevusaruannetes
kulutuste korrektsuse kohta esitatud teabe usaldusväärsust.

3

Tagasinõudekorraldus on dokument, milles komisjon kajastab talle maksmisele kuuluvad
summad.

4

Meie audit lähtus liikmesriikidega kokku lepitud kogurahvatulu andmetest ja liikmesriikide
koostatud ühtlustatud käibemaksubaasist. Me ei testinud otseselt komisjoni ja
liikmesriikide koostatud statistikat ja andmeid.

5

Nimetatud kolm liikmesriiki valiti nende traditsiooniliste omavahendite osamaksete suuruse
ja meie riskihindamise alusel.
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3.5. Tollimaksude puhul on oht, et importijad ei deklareeri neid või deklareerivad

need liikmesriikide tolliasutustele valesti. Meie poolt tulude kohta esitatav
auditiarvamus ei hõlma tollimaksude alalaekumist 6, st kogumata jäänud tollimakse,
mis ei kajastu liikmesriikide traditsiooniliste omavahendite arvestussüsteemides. Kuna
aga tollimaksude alalaekumine võib mõjutada liikmesriikide kindlaks määratud
tollimaksusummasid, hindasime kõnealusel aastal ELi meetmeid, mille eesmärk on
vähendada nii alalaekumist kui ka ohtu, et traditsioonilised omavahendid ei ole
täielikud; selleks uurisime
a)

millised tulemused olid komisjoni traditsiooniliste omavahendite kontrollidel,
mille käigus käsitleti kõigi liikmesriikide tollikontrolli strateegiaid impordi väärtuse
tegelikust väiksemana näitamise riski vähendamiseks, ning

b)

kas endiselt esineb piiranguid liikmesriikide menetlustes, mille abil tehakse
kindlaks ja valitakse välja kõige riskantsemad importijad vabastusjärgsete auditite
jaoks 7 (kirjutasime sellest oma 2013. ja 2014. aasta aastaaruannetes 8). Kõige
riskantsemaid importijaid iseloomustab kombinatsioon kõige suuremast
õigusnormide eiramise tõenäosusest ja sellise eiramise kõige suuremast rahalisest
väärtusest 9.

6

Erinevus riigis teoreetiliselt kogumisele kuuluva impordimaksude kogusumma ja tegelikult
kogutavate impordimaksude vahel.

7

Vabastusjärgne audit hõlmab ettevõtte äritegevuse, protsesside, süsteemide ja
sisekontrollimehhanismide põhjalikku uurimist ning konkreetsel testimisel põhinevat
üksikasjalikku hindamist.

8

Vt meie 2013. aasta aastaaruande punktid 2.13–2.14 ja 2014. aasta aastaaruande
punktid 4.18–4.20.

9

Vt liidu tolliseadustiku artikli 5 lõige 7 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri
2013. aasta määrus (EL) nr 952/2013 (muudetud), ELT L 269, 10.10.2013, lk 1).
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Tehingute korrektsus
3.6. Käesolevas osas esitame oma tähelepanekud tehingute korrektsuse kohta.

Meie järeldus ELi raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tulutehingute
korrektsuse kohta põhineb nii meie hinnangul komisjoni tulude arvutamise ja
kogumise süsteemide kohta 10 kui ka 55 tagasinõudekorraldusest (millest ühtegi ei
mõjutanud kvantifitseeritavad vead) koosneva valimi kontrollimisel. Tehingute
testimise tulemuste kokkuvõte on esitatud lisas 3.1.

10

Vt lisa 1.1, punkt 9.

96

Sisekontrollisüsteemide elementide
kontrollimine
3.7. Kontrollitud süsteemide kohta esitatud tähelepanekud ei mõjuta meie üldist

positiivset arvamust ELi tulude korrektsuse kohta (vt 1. peatükk). Samas toovad nad
esile omavahendite eri kategooriate püsivad puudused, sealhulgas puudujäägid ELi
meetmetes, mille eesmärk on vähendada tollimaksude alalaekumist ja traditsiooniliste
omavahendite mittetäielikkuse ohtu.

Püsivad puudused traditsiooniliste omavahendite kogumises
liikmesriikides

3.8. Külastasime kolme liikmesriiki (Belgia, Poola ja Saksamaa), et uurida, kuidas nad

koostavad oma kogutud ja veel kogumata tollimaksude aruanded 11, samuti nende ELi
eelarvesse kantavate traditsiooniliste omavahendite kogumise menetlusi (vt
joonis 3.1).

11

Nõukogu 26. mai 2014. aasta määruse (EL, Euratom) nr 609/2014 (meetodite ja menetluse
kohta, millega tehakse kättesaadavaks traditsioonilised, käibemaksupõhised ja
kogurahvatulul põhinevad omavahendid, ning muude sularahavajaduste rahuldamiseks
vajalike meetmete kohta (ELT L 168, 7.6.2014, lk 39)) artikli 6 lõiked 3 ja 4 ning komisjoni
8. veebruari 2018. aasta rakendusotsus (EL, Euratom) 2018/194, millega kehtestatakse
omavahendite nõuete aruannete näidised ja vastavalt nõukogu määrusele (EL, Euratom)
nr 609/2014 omavahendite nõuetele vastavate sissenõudmisele mittekuuluvate summade
aruande vorm (ELT L 36, 9.2.2018, lk 20).
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Joonis 3.1. (Kogutud ja veel kogumata) tollimaksude aruannete
koostamine ning nende kajastamine ELi raamatupidamises ja eelarves
Ettevõtted
Esitavad riiklikele tolliasutustele impordideklaratsioonid
Tasuvad kõik nõutud impordimaksud
Impordivad kaubad ELi turule

Kinnitava avalduse katvus

Liikmesriigid
Määravad tollimaksud kindlaks, kajastavad
need raamatupidamisarvestuses ja
koguvad kokku
Annavad komisjonile aru

Kuuaruanne
kogutud tollimaksude kohta

Kvartaliaruanne
veel kogumata tollimaksude kohta

Liikmesriigid
Maksavad 80% kogutud tollimaksudest
(traditsioonilised omavahendid)
ELi eelarvesse

Liikmesriigid
Võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada
võlgade sissenõudmine
Haldavad veel kogumata tollimakse

ELi raamatupidamisarvestus ja
eelarve
Summad kajastatakse
raamatupidamisarvestuses saadud
tuluna
Need lisatakse ELi eelarvesse

ELi raamatupidamisarvestus
Summad kajastatakse
raamatupidamisarvestuses
saadaoleva tuluna (nõuded)

Allikas: Euroopa Kontrollikoda ELi kehtivate õigusaktide ja eeskirjade põhjal.
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3.9. Me ei tuvastanud olulisi probleeme külastatud kolme liikmesriigi kogutud

tollimaksude igakuiste aruannete koostamisel. Sarnaselt varasematele aastatele 12
täheldasime puudusi kindlaksmääratud, kuid liikmesriikide ametiasutuste poolt veel
kogumata maksude haldamises 13. Leidsime külastatud liikmesriikides eelkõige viivitusi
tollivõlgadest teatamisel (Poolas), viivitusi selliste võlgade sissenõudmisel (Belgias,
Poolas ja Saksamaal) ning puudusi dokumentides, mis kinnitaksid raamatupidamises
kajastatud tollimaksude õigsust (Saksamaal).

3.10. Samuti avastas komisjon jätkuvalt puudusi veel kogumata tollimaksude

haldamises liikmesriikides, andes neist teada 15-s (27-st) 2019. aastal valminud
traditsiooniliste omavahendite kontrolliaruandes. Neist 15 aruandest 10-s esitatud
leiud liigitati oma olemuselt süstemaatiliseks. Eelmisel aastal 14 soovitasime komisjonil
parandada oma kontrollide kavandamiseks kasutatavat riskihindamist, et tagada kõige
suurema riskiga valdkondade nõuetekohane katvus. Selle soovituse täitmine on veel
pooleli.

Vajatakse ELi meetmeid, et kõrvaldada olulised puudused
tollimaksude alalaekumise vähendamiseks mõeldud
liikmesriikide kontrollides

3.11. Komisjoni traditsiooniliste omavahendite kontrollid ja meie varasem töö

seoses tollimaksude alalaekumise vähendamiseks võetud ELi meetmetega
(vt punkt 3.5) tõid esile kaks peamist puudust. Üks neist puudutab tollikontrollide ELiülest puudulikku ühtlustamist, et vähendada impordi väärtuse tegelikust väiksemana
näitamise riski kogu tolliliidus. Teine on seotud sellega, et liikmesriigid ei suuda ELi
tasandil vabastusjärgsete auditite jaoks kindlaks teha kõige riskantsemaid ettevõtteid.

12

Vt meie aastaaruanded alates aastast 2012: nt 2018. aasta aastaaruande punkt 4.10, 2017.
aasta aastaaruande punkt 4.15, 2016. aasta aastaaruande punkt 4.15 jne.

13

Me ei tuvastanud olulist mõju Euroopa Liidu konsolideeritud raamatupidamise
aastaaruandes kajastatud liikmesriikidelt saada olevatele summadele.

14

Vt meie 2018. aasta aastaaruande soovitus 4.1.

99

3.12. Märkisime oma 2017. aasta aastaaruandes15, et komisjon on algatanud

Ühendkuningriigi vastu rikkumismenetluse 16, kuna riik ei ole võtnud piisavaid
meetmeid Hiinast imporditud tekstiilitoodete ja jalatsite hinna tegelikust väiksemana
esitamise ohu vähendamiseks. Komisjon hinnangul on seetõttu jäänud saamata
2,1 miljardit eurot traditsioonilisi omavahendeid 17. Kuna Ühendkuningriik keeldus
hinnangulist kahju tasumast, andis komisjon asja 2019. aasta märtsis Euroopa
Kohtusse. Kohtuasi on pooleli (vt punkt 3.23).

3.13. Komisjon tegi alates 2018. aastast traditsiooniliste omavahendite kontrolle,
et uurida kõigi liikmesriikide tollikontrolli strateegiaid impordi väärtuse tegelikust
väiksemana näitamise riski vähendamiseks. Kontrollide tulemused tõid esile
kontrollistrateegiate puudusi ja nendevahelisi erinevusi ning osutasid sellele, et ELi
eelarve kaitse ei ole teatavates liikmesriikides piisavalt tagatud.

3.14. Komisjoni hinnangul olid 24 liikmesriigi (28-st) impordi väärtuse tegelikust

väiksemana näitamise riskide kontrollistrateegiad osaliselt rahuldavad või
mitterahuldavad. Enamikus kontrollitud liikmesriikidest ei olnud olukord
märkimisväärselt paranenud ka pärast 2019. aastal tehtud seitset järelkontrolli
(vt tabel 3.1). See hinnang vaadatakse üle 2020. aastal tehtud järelkontrollide
tulemuste põhjal. Komisjon ei ole saamata jäänud traditsiooniliste omavahendite
võimalikku summat veel kvantifitseerinud. Kolmes külastatud liikmesriigis võeti
meetmeid komisjoni järeldustes käsitletud probleemide lahendamiseks.

15

Vt meie 2017. aasta aastaaruande punkt 4.17.

16

See on peamine nõuete täitmise tagamise meede, mida komisjon saab võtta siis, kui
liikmesriigid ELi õigust ei kohalda.

17

Ühendkuningriigilt nõutav traditsiooniliste omavahendite hinnanguline saamata jäänud
summa koos hinnangulise viivisintressiga (kokku 3,2 miljardit eurot) kajastati Euroopa Liidu
2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes nõuetena.
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Tabel 3.1. Komisjoni hinnang, mis käsitleb liikmesriikide tollikontrolli
strateegiad impordi väärtuse tegelikust väiksemana näitamise riski
vähendamiseks
Hinnang
Üldjoontes rahuldav
Osaliselt rahuldav
Mitterahuldav

Esialgne hinnang
Liikmesriikide arv

4
15
9
28

Hinnang peale seitset
kontrollkäiku
Liikmesriikide arv

5
16
7
28

Allikas: DG BUDG’i traditsiooniliste omavahendite kontrolliaruanded.

3.15. Leidsime ka, et kõige riskantsemate importijate väljaselgitamine ja

väljavalimine vabastusjärgsete auditite jaoks on kogu tolliliidus piiratud, sest endiselt
puudub kogu ELi hõlmav andmebaas, mis hõlmaks kogu importi ettevõtete kaupa.
Täheldasime küll edasiminekut, kuid eelmistel aastatel loetletud probleeme ei ole veel
täielikult kõrvaldatud (vt selgitus 3.2).
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Selgitus 3.2
Kogu ELi hõlmav püsiv puudus tollikontrollisüsteemis
Tolliliidus võivad ettevõtted importida kaupu ELi turule ühe või mitme liikmesriigi
kaudu, olenemata sellest, kus riigis asub nende peakorter (vt lisa 3.2).
Jõudsime oma 2013. ja 2014. aasta aastaaruannetes järeldusele, et kõige
riskantsemaid importijaid ei pruugita välja valida ja teatavaid importijaid ei pruugita
vabastusjärgsete auditite käigus kunagi kontrollida. Selle põhjuseks oli peamiselt
asjaolu, et puudus kogu ELi hõlmav andmebaas, mis annaks ELi tasandil ettevõtete
kaupa impordi kohta teavet. Komisjoni sõnul kaob see lünk tollikontrollisüsteemis
alles siis, kui jaanuaris 2023 võetakse kasutusele uus tolli IT-süsteem
„Surveillance III“.
Seni ei saa kõige riskantsemate importijate kindlakstegemise ja vabastusjärgsete
auditite jaoks väljavalimise protsess liikmesriigi tasandil hõlmata ettevõtteid, mis
impordivad kaupu teistesse liikmesriikidesse kui see, kus asub nende peakorter. See
piirang leidis kinnitust kolmes meie külastatud liikmesriigis. Komisjonil võib olla
keskne roll selliste importijate kindlakstegemisel, kogudes ja analüüsides ELi tasandil
asjakohaseid impordiandmeid ning jagades oma analüüsi tulemusi liikmesriikidega.
Nimetatud piirangu tõttu võidakse tollimaksudest kõrvale hoiduda. Puuduvad
värsked andmeid impordimahu kohta, mida liikmesriikide auditeeritavad
andmekogumid ei sisalda. Viimane kättesaadav teave pärineb komisjoni uuringust,
mis hõlmas 2015. aasta andmeid. Komisjoni hinnangul ei pruugi liikmesriikide
vabastamisjärgsete auditite andmekogum hõlmata 20% ELi koguimpordist
(283,5 miljardit eurot).

Käibemaksu reservatsioonide ja traditsiooniliste omavahendite
avatud punktide lahendamine võtab palju aega

3.16. Joonisel 3.2 kirjeldatakse käibemaksubaasi ja traditsiooniliste omavahendite

arvutamise komisjonipoolse kontrollimise protsessi ning antakse ülevaade avastatud
puuduste kohta esitatud kehtivatest reservatsioonidest ja avatud punktidest
(vt lisa 3.3). Uurisime käibemaksu reservatsioone, mille tõttu jäeti käibemaksubaasi
arvutus avatuks kümne või enama aasta jooksul 18, ning traditsiooniliste omavahendite
punkte, mis olid jäetud avatuks rohkem kui viis aastat pärast komisjoni kontrolli. 15%
käibemaksu reservatsioonidest ja 34% traditsiooniliste omavahendite avatud
punktidest olid pikaajalised.

18

Käibemaksu reservatsioon kehtib ainult aeguma hakkavate aastate suhtes (> N–4). Nelja
viimase aasta käibemaksubaasi arvutus on vaikimisi muudetav.
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Joonis 3.2. Käibemaksu reservatsioonide ja traditsiooniliste
omavahendite avatud punktide esitamise protsess
Liikmesriigid
Määravad kindlaks ja koguvad tollimaksud (neist 80% moodustavad
traditsioonilised omavahendid)
Arvutavad ühtlustatud käibemaksubaasi (käibemaksupõhised omavahendid)

Komisjon
Kasutab liikmesriikide esitatud teavet ja andmeid ELi eelarvesse tehtavate
osamaksete arvutamiseks
Külastab liikmesriike ja teeb kontrolle, et kinnitada esitatud teabe ja andmete
õigsust

Komisjon
Puuduste avastamise korral kehtestab käibemaksu reservatsioonid või
traditsiooniliste omavahendite avatud punktid kuni probleemide lahendamiseni:

2019
Omavahendid
Traditsioonilised
omavahendid
Käibemaksupõhised

Reservatsioonid /
avatud punktid
356
95

Pikaajalised
122 (34%)
15 (15%)

Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni andmete põhjal.

3.17. Vaatasime läbi komisjoni kehtestatud pikaajaliste käibemaksu

reservatsioonide haldamise (15-st kaheksa) ja leidsime, et viis neist olid seotud
käibemaksudirektiivi nõuete võimaliku eiramise tõttu liikmesriikide vastu algatatud
rikkumismenetlustega 19. Märkisime, et menetlused võtsid komisjoni ja liikmesriikide
vahelise pikaajalise teabevahetuse tõttu kaua aega. Kaheksast uuritud juhtumist kolme
puhul, mille kohta olid reservatsioonid kehtestatud rohkem kui seitse aastat tagasi, ei
olnud finantsmõju veel teada, ning kahel juhul, kus reservatsioonid olid kehtestatud
19

Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist
käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 11.12.2006, lk 1).
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enam kui kuue aasta eest, oli mõju teada vaid osaliselt ja komisjon ei olnud seda veel
kinnitanud.

3.18. Vaatasime 122-st omavahendeid puudutavast pikaajalisest avatud punktist

läbi 54 ning leidsime, et komisjoni järelmeetmed ja selliste punktide sulgemine võttis
liiga palju aega (vt selgitus 3.3). Kirjutasime neist probleemidest oma 2018. aasta
aastaaruandes 20. Kuigi probleemid ei ole kõrvaldatud, märkisime, et traditsiooniliste
omavahendite avatud punktide arv on vähenenud. Samuti leidsime, et komisjon ei
olnud loonud järelmeetmete süsteemi, mis oleks seadnud traditsiooniliste
omavahendite avatud punktid vastavalt nende olulisusele tähtsuse järjekorda
(vastavalt nende finantsmõjule või mitterahaliste puuduste korral vastavalt nende
süsteemsele olulisusele). Lisaks ei olnud sisemenetlustes kehtestatud tähtaegu nende
punktide kohta järelmeetmete võtmiseks.

Selgitus 3.3
Probleemid järelmeetmetes, mida võetakse liikmesriikides avastatud
traditsiooniliste omavahenditega seotud puuduste kõrvaldamiseks
Meie valitud 54-st traditsioonilisi omavahendeid puudutavast pikaajalisest avatud
punktist sulges komisjon 2019. aastal 15. Seitsmel juhul 15-st hindas komisjon
olukorda ja sulges punkti alles kümme kuud kuni enam kui kaks aastat pärast seda,
kui liikmesriik oli puuduse täielikult kõrvaldanud. See moonutab ülevaadet
traditsiooniliste omavahendite avatud punktidest, milles esitatud puudusi ei ole veel
kõrvaldatud.
Enamiku meie valimisse langenud avatud punktide puhul täheldasime, et komisjonil
kulus nende käsitlemiseks üks kuni neli aastat, ta registreeris maksmisele kuuluvad
summad ELi raamatupidamissüsteemis hilinemisega ja viivitas liikmesriikidele
viivisintressidest teatamisega.
Märkisime, et neli liikmesriiki ei nõustunud komisjoni seisukohaga seoses viie
uuritud traditsiooniliste omavahendite avatud punktiga, kuid komisjon ei olnud
endiselt teinud otsust rikkumismenetluse algatamise kohta. Need hõlmasid ühte
juhtumit Kreekas, mis avastati 2011. aastal traditsiooniliste omavahendite
2002. aasta kontrolliaruande järelkontrolli käigus. Ülejäänud juhtumid on seotud
2014. aastal Kreekas, Madalmaades ja Tšehhis tuvastatud puudustega.

20

Vt meie 2018. aasta aastaaruande punkt 4.16.
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Kogurahvatulu andmete mitmeaastased kontrollid on lõpule
viidud, kuid üleilmastumise mõju ei ole veel täielikult hinnatud

3.19. Komisjon uurib kogurahvatulu andmete mitmeaastase kontrollitsükli raames,

kas liikmesriikides rahvamajanduse arvepidamise koostamiseks rakendatavad
menetlused on kooskõlas süsteemiga ESA 2010 21, ning kas kogurahvatulu andmed on
võrreldavad, usaldusväärsed ja ammendavad 22. Selleks et kogurahvatulu andmeid
saaks kohandada ja kontrollida ka pärast õigusaktis sätestatud nelja-aastast tähtaega 23,
esitas komisjon reservatsiooni kõigi liikmesriikide kõigi andmete kohta alates 2010.
aastast 24. Leidsime, et nimetatud kontrolliprotsess oli 2019. aasta lõpuks lõpule viidud.

21

ESA 2010 (Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteem) on kõige uuem
rahvusvaheliselt ühilduv ELi raamatupidamisraamistik. Seda kasutatakse majanduse
süsteemseks ja üksikasjalikuks kirjeldamiseks. Vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai
2013. aasta määrus (EL) nr 549/2013 Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja
regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (ELT L 174, 26.6.2013, lk 1).

22

Vt nõukogu 15. juuli 2003. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1287/2003 (mis käsitleb
rahvamajanduse kogutulu ühtlustamist turuhindades (rahvamajanduse kogutulu määrus))
(ELT L 181, 19.7.2003, lk 1) artikkel 5. See asendati Euroopa Parlamendi ja nõukogu
19. märtsi 2019. aasta määrusega (EL) 2019/516 kogurahvatulu turuhindades arvutamise
ühtlustamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/130/EMÜ,
Euratom ja nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1287/2003 (kogurahvatulu määrus) (ELT L 91,
29.3.2019, lk 19), eelkõige artikli 5 lõikega 2.

23

ELi omavahendite arvutamist käsitlevad õigusaktid võimaldavad muuta asjaomase
eelarveaasta kogurahvatulu andmeid kuni aastani n + 4. Seda nelja aasta reeglit võib
pikendada juhul, kui andmete kvaliteet vajab parandamist.

24

Välja arvatud Horvaatia, kus avatuks jäänud andmete ajavahemik algab 2013. aastast.
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3.20. Kontrollitsükli lõpetamine tõi kaasa uute ja konkreetsemate reservatsioonide
kehtestamise. 2020. aasta aprillis kehtestas komisjon kogurahvatulu reservatsioonid 25
liikmesriikide rahvamajanduse arvepidamise valitud koostamismenetluste suhtes, mis
vajasid parandamist. Üks selline reservatsioon võimaldab vaadata läbi kõigi
liikmesriikide kogurahvatulu andmed, et võtta arvesse rahvusvaheliste ettevõtete
teadus- ja arendustegevuse varade täpsemat hindamist, mida raskendab
üleilmastumine ja asjaolu, et selliseid varasid on lihtne ühest riigist teise viia. Komisjon
hindab koos liikmesriikidega kuni 2022. aasta septembrini, kas rahvusvaheliste
ettevõtete teadus- ja arendustegevuse varad on liikmesriikide rahvamajanduse
arvepidamises nõuetekohaselt hinnatud. Sellest tulenevalt ei ole meie varasemaid
soovitusi selles küsimuses veel täielikult täidetud (vt lisa 3.4).

3.21. Komisjon ei ole veel tühistanud Prantsusmaa kohta kehtestatud üldist

reservatsiooni, mis tuleneb asjaolust, et riigi kogurahvatulu nimistus on alates 2010.
aastast kogurahvatulu andmete koostamise korda kirjeldatud ebarahuldavalt. Andsime
sellest teada eelmisel aastal 26. Märkisime, et Prantsusmaa esitas muudetud
kogurahvatulu nimistu 2020. aasta märtsis, mis võimaldas komisjonil alustada
Prantsusmaa kogurahvatulu kontrollimist. Selle kontrolli mõju Prantsusmaa ja teiste
liikmesriikide tulevaste osamaksete arvutamisele ei ole veel teada.

25

Protsessipõhised reservatsioonid asendati tehingupõhiste ja horisontaalsete
reservatsioonidega. Üldise reservatsiooni kohta vt punkt 3.21.

26

Vt meie 2018. aasta aastaaruande punkt 4.18.
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Aasta tegevusaruanded
3.22. Kokkuvõttes kinnitas DG BUDG’i ja Eurostati 2019. aasta tegevusaruannetes
esitatud teave meie leide ja järeldusi.

3.23. DG BUDG säilitas neljandat aastat järjest reservatsiooni, mille kohaselt on ELi

eelarvesse üle kantud traditsiooniliste omavahendite summad ebatäpsed, kuna Hiinast
imporditud tekstiilitoodete ja jalatsite väärtus on hinnatud tegelikust väiksemaks.
Reservatsioon kehtestati esimest korda 2016. aastal, kui Ühendkuningriigile omistatav
traditsiooniliste omavahendite alalaekumine kvantifitseeriti (vt punkt 3.12), ning
seejärel laiendati seda 2018. aastal kvantifitseerimata kujul teistele liikmesriikidele.
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Järeldus ja soovitused
Järeldus

3.24. Üldiselt viitab auditi tõendusmaterjal sellele, et tulud ei olnud olulisel määral

vigadest mõjutatud. Tuludega seotud süsteemid, mida me kontrollisime, olid
üldjoontes tõhusad. Peamised traditsiooniliste omavahendite
sisekontrollimehhanismid, mida me komisjonis (vt punktid 3.10 ja 3.18) ja teatavates
liikmesriikides (vt punktid 3.8 ja 3.9) hindasime, olid osaliselt tõhusad. Leidsime ka
olulisi puudusi tollimaksude alalaekumise vähendamiseks mõeldud liikmesriikide
kontrollides (vt punktid 3.11–3.15), mille parandamiseks on vaja ELi meetmeid.

Soovitused

3.25. Lisas 3.4 antakse ülevaade analüüsist meie 2016. aasta aastaaruandes
esitatud kahe soovituse põhjal võetud meetmete kohta. Komisjon on mõlemad
soovitused suuremas osas ellu viinud.

3.26. Käesoleva läbivaatamise ning 2019. aastat puudutavate leidude ja järelduste

alusel esitame komisjonile järgmised soovitused.

Soovitus 3.1 – tollimaksude (traditsioonilised omavahendid)
alalaekumine
Pakkuda liikmesriikidele korrapärast tuge kõige riskantsemate importijate
väljavalimisel vabastusjärgseteks audititeks (vt punkt 3.15) järgmiselt:
a)

kogudes ja analüüsides ELi tasandil asjakohaseid impordiandmeid ning jagades
oma analüüsi tulemusi liikmesriikidega;

b)

andes peale IT-süsteemi „Surveillance III“ toimima hakkamist juhiseid selle kohta,
kuidas uues süsteemis andmeid analüüsida.

Tähtaeg: alapunkt a 2021. aasta lõpp ja alapunkt b 2023. aasta juuni lõpp
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Soovitus 3.2 – traditsiooniliste omavahendite avatud punktid
Muuta menetlusi järgnevalt:
a)

luua traditsiooniliste omavahendite avatud punktide seiresüsteem, mis põhineb
kvantitatiivsetel ja kvalitatiivsetel kriteeriumidel, mille alusel järjestatakse
liikmesriikides avastatud puudused tähtsuse järjekorras, ning

b)

kehtestada liikmesriikidele tähtajad selliste puuduste kõrvaldamiseks ja
järelmeetmete võtmiseks, sealhulgas arvutada viivisintressid ja nõuda sisse ELi
eelarvesse maksmisele kuuluvad summad (vt punkt 3.18).

Tähtaeg: 2021. aasta lõpp
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Lisad
3.1 lisa. Tehingute testimise tulemused
2019

2018

55

55

Ei ole olulisel
määral
vigadest
mõjutatud

Ei ole olulisel
määral
vigadest
mõjutatud

VALIMI SUURUS JA ÜLESEHITUS
Tehingute arv kokku:
KVANTIFITSEERITAVATE VIGADE HINNANGULINE MÕJU

Hinnanguline veamäär:
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3.2 lisa. Peamised tolliriskid ja tollikontrolli liigid
Ettevõtted
Esitavad impordideklaratsioonid mis tahes 28 liikmesriigi
tolliasutusele

ELi tollikontrollisüsteem
Peamised tolliriskid
Kauba ebaõige
kirjeldamine või
klassifitseerimine

Ebaõige väärtus

Ebaõige päritolu

Liikmesriigi tasandil
Tollivormistuskontrollid:
- füüsilised
- dokumendipõhised

Vabastusjärgsed
kontrollid:
- vabastusjärgsed
auditid
- ümberhindamis/seireaudit
- impordideklaratsioonide
läbivaatamine
- muud vabastusjärgsed
kontrollid

Komisjoni tasandil
Tollivormistuskontrollid:
- ühtne riskijuhtimise
raamistik (CRMF)
- tolli riskijuhtimissüsteem
(CRMS)

Vabastusjärgsed kontrollid:
- ühtne riskijuhtimise
raamistik (CRMF)
- tolliauditi juhend
(mittesiduv)
- OLAFi aruanded,
vastastikuse abi teatised

Avastatud pettused ja õigusnormide rikkumised (2018)*
Pettused
(% kõigist
juhtumitest)

Õigusnormide
rikkumised
(% kõigist
juhtumitest)

Tollivormistuskontrollid

25%

14%

Vabastusjärgsed kontrollid

19%

50%

Pettusevastased talitused

46%

4%

Muu

10%

32%

Avastamismeetod

* Liikmesriikide aastaaruanded traditsiooniliste omavahendite kohta, eelarveaasta 2018 (määruse
nr 608/2014 artikli 6 lõige 1).

111

3.3 lisa. Kehtivate kogurahvatulu reservatsioonide, käibemaksu
reservatsioonide ja traditsiooniliste omavahendite avatud
punktide arv liikmesriikide kaupa seisuga 31.12.2019
Traditsiooniliste omavahendite avatud punktid
Kogurahvatulu reservatsioonid
0
10
20

Üh e n d ku n i n gr i i k
Madalmaad
Be l gi a
Kre e ka
P ra nt su sm a a
Hi sp a a n i a
Ta a n i
Ru m e e n i a
S a ksa m a a
Ii r i m a a
Ita a l i a
Po r t u ga l
A u st r i a
Po o l a
S l o va kki a
Un ga r i
Ho r va at i a
L u kse m b u rg
Soome
Tše h h i
Ro o t si
Kü p ro s
Bu l ga a r i a
M a l ta
L ät i
S l o ve e n i a
Ee st i
Leedu

Käibemaksu reservatsioonid
30

40

39

60

50
9

56

70

18
2

36
20

6
27

18
17
17
13
8

4
1

5
5
4 1
6
11

14
16
7
12
10
10
4 2 4
2
8
6 2
5 1
5 1
5 1
2 2 1
4 1
2 1
2
1
0

KOKKU seisuga 31.12.2019
KOKKU seisuga 31.12.2018

5
2
10
5
3
1

Traditsiooniliste
omavahendite
avatud punktid
356
402

Käibemaksu
reservatsioonid

Kogurahvatulu
reservatsioonid

95
96

29
9

Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni andmete põhjal 27.

27

Kogurahvatulu reservatsioonide arv näitab üksnes tehingupõhiseid reservatsioone (mis
hõlmavad teatavate rahvamajanduse arvepidamise komponentide koostamist liikmesriigis).
Endiselt kehtivad ka kõikide liikmesriikide suhtes kehtestatud kogurahvatulu
protsessipõhised reservatsioonid, mis hõlmavad alates 2010. aastast arvutatud andmeid
(v.a Horvaatia, mille puhul reservatsioon kehtib alates 2013. aastast), Ühendkuningriiki
puudutavad seitse horisontaalset reservatsiooni ning üks Prantsusmaad puudutav üldine
reservatsioon.
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3.4 lisa. Tulude valdkonna varasemate soovituste põhjal võetud meetmed
Aasta

Kontrollikoja soovitus

Täielikult
täidetud

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta
Täitmisel
Täitmata
Ei kohaldata
Suuremas
Osaliselt
osas

Ebapiisavad
tõendid

Komisjon peaks
1. soovitus:

2016

analüüsima koostöös liikmesriikidega rahvusvahelise
tegevuse kõiki võimalikke mõjusid kogurahvatulu
hindamisele ja andma liikmesriikidele suuniseid selle kohta,
kuidas seda tegevust kogurahvatulu andmete koostamisel
käsitleda.

X

2. soovitus:
kontrollima käimasoleva kogurahvatulu kontrollitsükli
jooksul, kas et teadus- ja arendustegevuse varad on
liikmesriikide rahvamajanduse arvepidamises õigesti
kajastatud, pöörates erilist tähelepanu teadus- ja
arendustegevuse varade hindamisele ja residentsuse
kriteeriumidele juhul, kui rahvusvaheline tegevus on ühest
riigist teise viidud.

X

Edusammude analüüsi puudutavad märkused:
1. soovitus: komisjon võttis asjakohaseid meetmeid, et analüüsida rahvusvaheliste ettevõtete tegevuse kõiki võimalikke mõjusid kogurahvatulu hindamisele, kasutades
selleks mitut rakkerühma, töörühmi ja ühte katseprojekti. Komisjon peab siiski esitama asjakohased suunised, et aidata liikmesriikidel teha tööd, mis puudutab
üleilmastumist käsitlevat horisontaalset reservatsiooni.
2. soovitus: komisjon kehtestas üleilmastumise kohta horisontaalse reservatsiooni (rakendamise tähtaeg 2022. aasta september), et olla kindel teadus- ja arendustegevuse
varade õiges registreerimises liikmesriikide rahvamajanduse arvepidamises. Horisontaalse reservatsiooniga hoitakse liikmesriikide kogurahvatulu andmed läbivaatamiseks
avatuna, kuni komisjon saab kinnitada, et liikmesriigid on teinud oma rahvamajanduse arvepidamises vajalikud kohandused, et kajastada rahvusvaheliste ettevõtete
tegevuse mõju.
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4. peatükk
Mitmeaastase finantsraamistiku alamrubriik 1a
„Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks“
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Sisukord
Punkt

Sissejuhatus

4.1.–4.5.

Lühikirjeldus

4.2.–4.4.

Auditi ulatus ja käsitlusviis

Tehingute korrektsus

4.5.
4.6.–4.21.

Personalikulud on jätkuvalt peamine vigade allikas, eelkõige
teadusuuringute kulude puhul

4.11.–4.15.

Rohkem kalduvad eksima erasektori üksused, eelkõige VKEd

4.16.

Auditeeritud perioodil toetusesaaja poolt deklareeritud
kõikide kulude rahastamiskõlbmatus

4.17.–4.19.

Sagedased vead teistes otsestes kuludes

4.20.

Vahetuskurssides esinevate vigade suur sagedus

4.21.

Auditeeritavate esitatud korrektsusalase teabe
läbivaatamine

4.22.–4.30.

Aasta tegevusaruanded ja muu juhtimiskord

4.31.–4.35.

Järeldus ja soovitused

4.36.–4.40.

Järeldus

4.36.–4.38.

Soovitused

4.39.–4.40.

Lisad
4.1 lisa. ALAMRUBRIIGI „KONKURENTSIVÕIME
MAJANDUSKASVU JA TÖÖHÕIVE TAGAMISEKS“ TEHINGUTE
TESTIMISE TULEMUSED
4.2 lisa. Alamrubriigi „KONKURENTSIVÕIME
MAJANDUSKASVU JA TÖÖHÕIVE TAGAMISEKS“ kohta antud
varasemate soovituste põhjal võetud meetmed
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Sissejuhatus
4.1. Käesolevas peatükis esitame leiud mitmeaastase finantsraamistiku alamrubriigi
1a („Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks“) kohta. Selgituses 4.1
antakse ülevaade alamrubriigi 2019. aasta peamistest tegevustest ja kulutustest.

Selgitus 4.1
Mitmeaastase finantsraamistiku alamrubriik 1a „Konkurentsivõime
majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks“ – 2019. aasta jaotus
2019. aasta maksete osakaal ELi eelarves ja nende jaotus
(miljardites eurodes)

Konkurentsivõime
21,7
13,7%

159,1

miljardit
eurot

Teadusuuringud
11,9 (55,2%)
Haridus, koolitus, noored
ja sport
2,8 (13,2%)
Transport ja energeetika
2,5 (11,3%)
Kosmos
1,7 (7,6%)
Muud meetmed ja
programmid
2,8 (12,7%)
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2019. aasta auditi andmekogum võrreldes maksetega
0

5

10

(miljardites eurodes)
20
25

15

eelmaksed ⁽*⁾: 15,0

Maksed

kokku: 21,7

vahe-/lõppmaksed:
vahe-/lõppmaksed:
6,7 6,7

Auditi
andmekogum

kokku: 16,7
eelmaksete tasaarvestused ⁽*⁾: 10,0

(*)

Vastavalt alustehingute ühtsele määratlusele (üksikasjad on toodud lisa 1.1 punktis 11).

Allikas: Euroopa Liidu 2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne.

Lühikirjeldus

4.2. Alamrubriigist „Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks“
rahastatavad programmid on mitmekesised ning nende eesmärk on edendada
kaasavat ühiskonda, stimuleerida majanduskasvu, edendada teadus- ja
arendustegevust ning innovatsiooni ning luua töökohti ELis.

4.3. Peamised programmid on teadusuuringute ja innovatsiooni programm

„Horisont 2020“ 1 (H2020) (ja sellele eelnenud seitsmes teadusuuringute
raamprogramm 2, FP7) ning haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus+“.
Alamrubriiki kuuluvad ka suured taristuprojektid, nagu kosmoseprogrammid Galileo
(ELi ülemaailmne satelliitnavigatsioonisüsteem) ja EGNOS (Euroopa Geostatsionaarne
Navigatsioonilisasüsteem) ning ELi panus rahvusvahelisse katsetermotuumareaktorisse
(ITER) ja Euroopa ühendamise rahastusse (CEF). Mitmeaastase finantsraamistiku
alamrubriik 1a hõlmab ka Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI)
tagatisfondile esitatavaid nõudeid.

4.4. Suuremat osa loetletud programmide kulutustest haldab komisjon otse,

sealhulgas rakendusametite kaudu, ja teeb seda projektides osalevatele avaliku või
erasektori toetusesaajatele antavate toetuste kaudu. Peale toetuslepingu või

1

ELi teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm 2014–2020 („Horisont 2020“).

2

Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm
(2007–2013).

117

rahastamisotsuse allkirjastamist teeb komisjon toetusesaajatele ettemakseid
(eelrahastamine) ning hüvitab neile deklareeritud ELi kaasrahastatavad kulud, millest
ettemaksed maha arvatakse. Programmi „Erasmus+“ puhul haldavad kulutusi
komisjoni nimel peamiselt liikmesriikide ametiasutused (ligikaudu 80% toetustest).

Auditi ulatus ja käsitlusviis

4.5. Vastavalt lisas 1.1 kirjeldatud auditi käsitlusviisile ja meetodeile kontrollisime

kõnealuse mitmeaastase finantsraamistiku alamrubriigi puhul 2019. aastal
a)

130 tehingust koosnevat valimit vastavalt lisa 1.1 punktis 9 esitatud
põhimõtetele. Valim on koostatud nii, et see oleks esinduslik praeguse
mitmeaastase finantsraamistiku kogu kõnealuse alamrubriigi kulutuste suhtes 3.
See koosnes 80st teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonna tehingust
(seitsmenda raamprogrammi raames 70 ja programmi „Horisont 2020“ raames
10) ning 50st muude programmide ja tegevuste tehingust (eelkõige „Erasmus+“,
Euroopa ühendamise rahastu ja kosmoseprogrammid). Auditeeritud
toetusesaajad asusid 19 liikmesriigis ja 4 kolmandas riigis. Meie eesmärk oli anda
selle mitmeaastase finantsraamistiku alamrubriigi kohta erihinnang ja aidata
kaasa üldise kinnitava avalduse esitamisele, nagu kirjeldatud lisas 1.1;

b)

valitud süsteeme, mis olid seotud komisjoni järelauditite töö usaldusväärsusega
programmi „Horisont 2020“ tehingute korrektsuse kontrollimisel. Tegime seda
kooskõlas oma uue strateegiaga, mille eesmärk on teiste tööle tugineva
käsitlusviisi rakendamine tulevikus. Selleks valisime kuus komisjoni ühise
audititeenistuse tehtud auditit ja 14 auditit, mille komisjon oli tellinud kahelt
erasektori välisaudiitorilt. Kuigi me ei lisanud selle töö tulemusi oma 2019. aasta
kulutuste tehingute testimisele, kasutasime seda selleks, et teha kindlaks, kas
saaksime tugineda nende auditite tulemustele;

c)

DG RTD, DG EAC ning DG GROW iga-aastastes tegevusaruannetes esitatud
kulutuste korrektsust puudutavat teavet ning selle kajastamist komisjoni igaaastases haldus- ja tulemusaruandes.

3

Valim jagati kahte põhikihti, tuginedes meie hinnangule seaduslikkuse ja korrektsusega
seotud riskide kohta. Esimene kiht sisaldas suure riskiga valdkondi (eelkõige seitsmes
raamprogramm ja „Horisont 2020“), kus suurendati auditi katvust.
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Tehingute korrektsus
4.6. Tehingute testimise tulemuste kokkuvõte on esitatud lisas 4.1. Kontrollitud 130
tehingust sisaldas vigu 51 (39%). Kvantifitseeritud 28 vea alusel on meie hinnanguline
veamäär 4,0% 4. Selgituses 4.2 näidatakse eri veatüüpide osakaalu meie 2019. aasta
hinnangulises veamääras, eristades teadusuuringute tehinguid muudest tehingutest.

Selgitus 4.2
Veatüüpide osakaal kogu hinnangulises veamääras
Teadusuuringud

Muu

1%

60%

Rahastamiskõlbmatud otsesed personalikulud

Ebaseaduslikud/diskrimineerivad valiku- / lepingu
sõlmimise kriteeriumid

16%

Muud rahastamiskõlbmatud otsesed kulud (käibemaks,
reisikulud, seadmetega seotud kulud)

15%

1%

22%

3%
Rahastamiskõlbmatud kaudsed ja alltöövõtukulud

Valiku- / lepingu sõlmimise kriteeriumide muutmine /
ebaõige kohaldamine

0%

2%

78%

2%
10%

20%

30%

40%

50%

60%

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

4.7. Seitsmenda raamprogrammi ja programmi „Horisont 2020“ kulud on endiselt

suurema riskiga ja on meie tuvastatud vigade peamine allikas. Leidsime
rahastamiskõlbmatute kuludega seotud kvantifitseeritavaid vigu 24s valimi 80st
teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonna tehingust (kolm tehingut 10st seitsmenda
raamprogrammi raames ja 21 tehingut 70st programmi „Horisont 2020“ raames). See
moodustab 78% selle alamrubriigi hinnangulisest veamäärast 2019. aastal.

4

Meie hinnangulise veamäära arvutus põhineb esinduslikul valimil. Esitatud arv on parim
hinnang. Meil on 95% suurune kindlus, et andmekogumi veamäär on vahemikus 1,5% ja
6,4% (vastavalt alumine ja ülemine veapiir).
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4.8. Oleme varem teatanud programmi ülesehituse ja komisjoni kontrollistrateegia

täiustustest seoses programmiga „Horisont 2020“ 5. Lihtsustamine on muutnud
toetusesaajate elu lihtsamaks ja aidanud vähendada veariski, näiteks kehtestades
kaudsetele kuludele üldise kindla määra. Meie tulemused näitavad siiski, et
teadusuuringute kulutused on endiselt olulisel määral vigadest mõjutatud. Komisjon
ise hindab, et programmi „Horisont 2020“ veamäär ületab endiselt 2% suurust
olulisuse piirmäära (vt punkt 4.32).

4.9. Muudes programmides ja tegevustes avastasime oma 50 tehingust koosnevas
valimis kvantifitseeritavaid vigu neljas tehingus. Vead puudutasid programmi
„Erasmus+“ ja Euroopa ühendamise rahastu projekte ning seisnesid järgnevas:
a)

toetusesaajad kasutavad ebaõiget ühikukulu määra ja deklareerivad
rahastamiskõlbmatuid kulusid (programm „Erasmus+“);

b)

kahel juhul eirati hankemenetluse eeskirju (Euroopa ühendamise rahastu) ja

c)

tehti rahastamiskõlbmatuid allhankeid (Euroopa ühendamise rahastu).

4.10. Komisjoni kontrollimenetluste tulemuslikkus on ebaühtlane. Komisjon oli

võtnud parandusmeetmeid, mis puudutasid otseselt meie valimisse sattunud kaheksat
tehingut. Parandusmeetmed olid kontrollikoja arvutuste jaoks asjakohased, kuna need
vähendasid käesoleva peatüki kohta arvutatud hinnangulist veamäära 0,65
protsendipunkti võrra. Kaheksa toetusesaajate tehtud kvantifitseeritava vea puhul ei
suudetud komisjoni kehtestatud kontrollimenetlustega 6 vigu enne kulude
heakskiitmist ära hoida, avastada ega parandada. Kui komisjon oleks kogu tema
käsutuses olevat teavet asjakohaselt kasutanud, oleks peatüki hinnanguline veamäär
olnud 1,1 protsendipunkti madalam 7.

5

Näiteks 2018. aasta aastaaruande punkt 5.13 ja eriaruanne 28/2018: „Enamik programmi
„Horisont 2020“ kaasatud lihtsustamismeetmetest on küll toetusesaajate elu lihtsamaks
teinud, kuid paranemiseks on veel ruumi“.

6

Tõendid finantsaruannete või järelauditite kohta. Me leiame jätkuvalt puudusi mõlemas
nimetatud kontrollimenetluses. Neist kaheksast juhtumist viis olid seotud avastamata
vigadega programmi „Horisont 2020“ personalikuludes.

7

Neist neljal juhul ei olnud komisjon veast teadlik, sest sõltumatud audiitorid ei avastanud
seda.
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Personalikulud on jätkuvalt peamine vigade allikas, eelkõige
teadusuuringute kulude puhul

4.11. Programmi „Horisont 2020“ personalikulude deklareerimise eeskirjad on

vaatamata lihtsustamise püüdlustele keerulised ning nende arvutamine on
maksetaotlustes endiselt peamine vigade allikas. Nagu me märkisime oma 2018. aasta
aastaaruandes 8 ja eriaruandes nr 28/2018, on personalikulude arvutamise metoodika
programmi „Horisont 2020“ raames mõnes aspektis keerukamaks muutunud ja see on
suurendanud veariski. Meie teadusuuringute tehingute valimis kvantifitseeritavatest
vigadest mõjutatud 24st tehingust 23 hõlmas personalikulude arvutamise metoodika
ebaõiget kohaldamist. Peaaegu kõigil neist 23 juhtumist arvutati tunnitasu (või
kuutasu) valesti.

4.12. 2018. aasta aastaaruandes andsime teada9, et reegel, mille kohaselt

kasutatakse järgneva (veel lõpetamata) aasta kulude deklareerimisel viimasel
eelarveaastal kasutatud aasta tunnitasu, võib põhjustada vigu. Leidsime sama
probleemi 2019. aastal.

4.13. Näide nende kahe vealiigi kohta, mis esinevad ühes ja samas auditeeritud
projektis, on esitatud selgituses 4.3.

8

Punkt 5.16.

9

Punkt 5.17.
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Selgitus 4.3
Näide veast tunnitasu arvutamisel ja näide tunnitasu arvutamisel
viimase lõpetatud eelarveaasta andmete kasutamata jätmise kohta
Viga tunnitasu arvutamisel
Programmi „Horisont 2020“ projektis Saksamaal kasutas toetusesaaja tunnitasu
arvutamiseks aasta brutopalka, mis korrutati keskmist sotsiaalkindlustusmaksu
hõlmava statistilise protsendimääraga. Selle keskmise protsendi edastab riiklik
statistikaamet. Tunnitasu ei põhine seega tegelikult kantud kuludel, kuigi see on
nõutav.
Tunnitasu arvutamisel ei kasutatud viimase lõpetatud eelarveaasta andmeid
Samas projektis kasutas toetusesaaja töötaja personalikulude arvutamiseks
tunnitasu, mis ei põhinenud viimase lõpetatud eelarveaasta (2018) andmetel, vaid
2019. aasta omadel.
Koos muude personalikulude vigadega oli brutoviga käesoleval juhul 13 400 eurot.

4.14. Teine viga (ehkki harvemini esinev) oli nn topeltülemmäära eeskirja

mittejärgimine. Selle eeskirjaga nähakse ette, et töötundide koguarv, mis
deklareeritakse seoses ELi ja Euratomi toetustega iga isiku kohta aastas, ei tohi ületada
tunnitasu arvutamiseks kasutatavat töötundide arvu aastas. Lisaks ei tohi mis tahes
isiku kohta aasta jooksul deklareeritud personalikulude kogusumma (tegelike kulude
hüvitamiseks) ületada toetusesaaja sama aasta raamatupidamisarvestuses asjaomase
isiku kohta registreeritud personalikulude kogusummat. Selgituses 4.4 kirjeldatakse
üht sellist juhtumit.

Selgitus 4.4
Näide topeltülemmäära eeskirja mittejärgimise kohta
Programmi „Horisont 2020“ projektis Madalmaades taotles toetusesaaja
personalikulude hüvitamist 1742 tunni eest, mille jooksul üks projektis osalev töötaja
töötas. See on suurem kui tunnitasu arvutamiseks kasutatav standardne aastane
töötundide arv (1650 tundi) ning ei vasta seega topeltülemmäära reeglile. 92
ületundi on seega toetuskõlbmatud.

4.15. Me leiame jätkuvalt puudusi tööaja arvestuses. Kuigi me ei kvantifitseerinud
sellistel juhtudel vigu, suurendab süsteemide halb kvaliteet ohtu, et rahastatud
projektide raames töötatud tundide arvestus on ebausaldusväärne.
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Rohkem kalduvad eksima erasektori üksused, eelkõige VKEd

4.16. Üks Euroopa teadustegevuse edendamise strateegiaid on suurendada

erasektori, eelkõige idufirmade ja VKEde osalemist. Rohkem kui pool leitud
kvantifitseeritavatest vigadest (17 viga 28st) puudutasid erasektori toetusesaajate
rahastamist, kuigi selliseid tehinguid oli valimi 130 tehingust vaid 42 (32%). VKEde
tehingud moodustasid 12% valimist, kuid 21% kvantifitseeritavatest vigadest. Need
tulemused näitavad, et VKEd teevad rohkem vigu kui teised toetusesaajad; seda
kinnitavad ka komisjoni auditid ja meie varasemate aastate aastaaruanded.

Auditeeritud perioodil toetusesaaja poolt deklareeritud kõikide
kulude rahastamiskõlbmatus

4.17.

Sel aastal avastasime me vigu programmi „Horisont 2020“ projektidest
neljas, milles seadsime kahtluse alla auditeeritud perioodil toetusesaaja poolt
deklareeritud kõikide kulude rahastamiskõlblikkuse.

4.18. Kahel juhul oli toetusesaaja 100% teisele ettevõttele kuuluv tütarettevõtja,

kes vastutas nii palkade kui ka kõikide muude kulude maksmise ja arvestamise eest.
Kõik projektiga seotud töötajad töötasid kas emaettevõttes või teises tütarettevõttes.
Vastupidiselt programmi „Horisont 2020“ eeskirjadele, milles on sätestatud, et kulud
peab kandma toetusesaaja ja need tuleb kirjendada toetusesaaja
raamatupidamissüsteemis, ei olnud see nii ja me loeme kõik toetusesaaja poolt
auditeeritud perioodil deklareeritud kulud rahastamiskõlbmatuteks. Mõlemal juhul ei
olnud toetusesaajad piisavalt tutvunud programmi „Horisont 2020“ eeskirjadega.

4.19. Teisel juhul anti toetust teadusinstituudile, kellel ei olnud õigust anda

doktorikraade. Tegemist oli toetuskõlblikkuse põhitingimusega, mis oli sõnaselgelt
esitatud selle konkreetse projektikonkursi potentsiaalsetele toetusesaajatele.
Neljandal juhul maksti toetust teadustöötajale, kes töötas osalise tööajaga. Osalise
tööajaga töötamine on lubatud üksnes isiklikel või perekondlikel põhjustel piiratud ajal
ja selleks on vaja vastutava ELi ameti heakskiitu. Ükski neist tingimustest ei olnud
kõnealusel juhul täidetud.
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Sagedased vead teistes otsestes kuludes

4.20. Nagu varasematelgi aastatel, avastasime me vigu muudes teadusuuringute

kuludega seotud otsestes kuludes. Sellised vead hõlmasid eelkõige selliste reisikulude
hüvitamist, mis ei olnud seotud auditeeritud ELi projektiga või mida ei olnud tegelikult
kantud.

Vahetuskurssides esinevate vigade suur sagedus

4.21. 22-s meie auditeeritud teadusprojektis kasutati muud vääringut kui euro.

Leidsime, et kümne projekti puhul kasutatud vahetuskurss ei olnud eeskirjades
sätestatud vahetuskurss. Selliste vigade finantsmõju ei ole iseenesest märkimisväärne,
kuid nende sagedus näitab, et eeskirjadest ei olda teadlikud.
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Auditeeritavate esitatud
korrektsusalase teabe läbivaatamine
4.22. Komisjon arvutab makse tegemisel veariski sisaldava summa oma

järelauditite alusel. Ligikaudu 20% kogu programmi „Horisont 2020“ järelaudititest
teeb DG RTD ühine audititeenistus ja 80% teevad tema nimel pakkumismenetluse teel
valitud erasektori audiitorühingud 10. Ühine audititeenistus koostab ligikaudu 18kuuliste ajavahemike järel järelauditite jaoks oma esindusliku valimi heakskiidetud
kuludeklaratsioonidest.

4.23. 2018. aasta aastaaruande puhul vaatasime läbi 20 järelauditi toimikust

koosnenud juhusliku valimi komisjoni programmi „Horisont 2020“ maksete
esinduslikust valimist. Me tegime seda tööd osana oma 2018.–2020. aasta strateegiast,
et hinnata teiste tööle tugineva töövõtu käsitlusviisi kasutatavust mitmeaastase
finantsraamistiku alamrubriigis 1a. Jõudsime järeldusele, et 20st audititoimikust 10
puhul ei saa me tugineda auditi järeldustele 11.

4.24. 2019. aasta puhul vaatasime me jälle läbi juhusliku valimi, mis koosnes 20

järelauditi toimikust, mis olid lõpetatud 1. maist 2018 kuni 1. septembrini 2019. Need
hõlmasid komisjoni makseid, mis olid tehtud 2014. aasta jaanuarist kuni 2018. aasta
veebruarini. Seega ei hõlmanud viimased kättesaadavad järelauditid ühtegi 2019. aasta
makset.

4.25. Oma hindamise raames vaatasime ühise audititeenistuse ja erasektori

audiitorühingute ruumes läbi auditite töödokumendid ja tõendavad dokumendid. Selle
põhjal tegime kindlaks 10 auditit, mille puhul pidime läbi viima täiendavaid
auditiprotseduure, peamiselt vajaduse tõttu saada täiendavaid tõendavaid dokumente
ja/või lahknevuste tõttu töödokumentides, mis ei võimaldanud meil kinnitada auditi
järeldusi. Viisime täiendavad auditiprotseduurid läbi kas dokumentide alusel (viiel juhul
küsisime toetusesaajatelt lisadokumente) või toetusesaaja juurde tehtud kontrollkäigu
kujul (viis juhtumit).

10

Kasutades sama ühise audititeenistuse auditimetoodikat.

11

Punkt 5.33.
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4.26. Leidsime puudusi tehtud audititöö dokumenteerimises, valimi koostamise

järjepidevuses ja aruandluses ning mõne läbivaadatud toimiku auditiprotseduuride
kvaliteedis. Näiteks leidsime rahastamiskõlbmatuid summasid, mida audiitorid ei olnud
oma audititega ebapiisava testimise tõttu avastanud, peamiselt seoses
personalikuludega. Täheldasime ka topeltülemmäära eeskirja väära tõlgendamist ja
personalikulude arvutamisel tehtud vigu, mida ei olnud avastatud.

4.27. Kuigi mõnel juhul ei olnud finantsmõju oluline, ei saanud me tugineda

auditijäreldustele valimi 20st audititoimikust seitsme puhul. Seega ei saa me koos oma
eelmise aasta tööga (punkt 4.23 eespool) tugineda järeldustele läbivaadatud 40
auditist 17 puhul.

4.28. 2018. aasta aastaaruandes andsime teada probleemist seoses komisjoni

metoodikaga programmi „Horisont 2020“ veamäära arvutamisel, mis tõi kaasa selle
süstemaatilise tegelikust väiksemana näitamise 12. Järelauditite eesmärk on kontrollida
maksimaalselt suurt hulka heakskiidetud kulusid, kuid need hõlmavad harva kõiki
kulusid. Veamäära arvutamise aluseks oli osa kõigist heakskiidetud kuludest, mitte
tegelikult auditeeritud summa. See tähendab, et arvutamisel oli nimetaja suurem ja
veamäär kujunes seega tegelikust väiksemaks.

4.29. Komisjon on võtnud meetmeid selle probleemi lahendamiseks. Pärast meie
poolt hindamise käigus läbi vaadatud 40 järelauditi analüüsimist arvutas komisjon
veamäärad ümber. Selle tulemusena korrigeeriti programmi „Horisont 2020“ kohta
esitatud esinduslikku veamäära, suurendades seda 0,34 protsendipunkti võrra.

4.30. Peame kiiduväärseks nii kiiret parandusmeetmete võtmist ja komisjoni

kavatsust seda küsimust edasi käsitleda. Selle korrektsiooni puhul ei võeta siiski
arvesse punktides 4.23 ja 4.26–4.27 kirjeldatud asjaolusid ning veamäär on endiselt
alahinnatud. Lisaks ei ole võimalik kindlaks määrata selle mõju olulisust, kuna
mõningaid vigu ei ole võimalik täielikult kvantifitseerida.

12

Punkt 5.34.
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Aasta tegevusaruanded ja muu
juhtimiskord
4.31. Meie kontrollitud aasta tegevusaruanded13 annavad õiglase hinnangu

asjaomaste peadirektoraatide alustehingute korrektsusega seotud finantsjuhtimisele.

4.32. DG RTD aasta tegevusaruanne sisaldab reservatsiooni seoses kulude

hüvitamisega seitsmenda raamprogrammi maksetaotluste alusel 14, kuna kumulatiivne
allesjäänud veamäär on suurem kui 2%15. DG GROW sellist reservatsiooni ei esitanud 16,
sest tema tehtud seitsmenda raamprogrammi maksete maht ei ole enam
märkimisväärne. Programmi „Horisont 2020“ kohta teatas komisjon oma auditite
põhjal, et eeldatav esinduslik veamäär on 3,3% 17 ja allesjäänud veamäär 2,15%. Need
auditid hõlmasid üksnes ajavahemikul 2014–2018 tehtud makseid.

4.33. 2018. aasta aastaaruandes teatasime, et seitsmenda raamprogrammi

süsteemsete vigade korrektsioonide rakendamise määr oli kõigest 57,6% 18. See määr
oli 2019. aasta lõpuks tõusnud 72%ni, ületades nende endi 70% eesmärki. See on hea
saavutus. Iga-aastases tegevusaruandes märgitakse ka, et ülejäänud 1904 juhtumiga
tegelemiseks vajalikke vahendeid „ei tohiks alahinnata“.

4.34. 2019. aasta lõpus oli DG RTD-l täitmata 13 IASi soovitust, millest kolme

tähtaeg oli juba ületatud. See on edasiminek võrreldes eelmise aastaga, mil oli
täitmata 26 soovitust, millest üheksa tähtaeg oli ületatud. Kolm täitmata soovitust ja
üks hilinenud soovitus liigitati „väga oluliseks“. Hilinenud väga oluline soovitus, mille
jaoks oli kindlaks määratud uus rakendamise tähtaeg 30. juuni 2020, puudutab seda,
kuidas jälgitakse, kas toetusesaajad järgivad lepingulisi kohustusi ning
aruandlusnõudeid, mis on seotud projektitulemuste levitamise ja kasutamisega.

13

Vt punkt 4.5 (c).

14

Reservatsioon tähendab, et peadirektori kinnitav avaldus on märkusega, kuna seitsmenda
raamprogrammi kontrollisüsteemide tõhusus ei saavuta oodatud taset.

15

3,52%.

16

Põhineb reservatsioonide miinimumkünnisel.

17

Võttes arvesse auditiaruannete projektide tulemusi.

18

Punkt 5.29.
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4.35. Vaatasime läbi ka komisjoni 2019. aasta ELi eelarve haldus- ja

tulemusaruandes esitatud teabe, mis puudutas mitmeaastase finantsraamistiku
alamrubriigi 1a poliitikavaldkondade maksete tegemisel veariski sisaldavat summat.
Komisjon ei arvuta kogu alamrubriigi kohta ühtset määra, vaid kaks eraldi määra – üks
teadusuuringute, tööstuse, kosmose, energeetika ja transpordi valdkonna kohta (2,0%)
ning teine muude sisepoliitika valdkondade kohta (1,0%). Arvutasime komisjoni
andmete põhjal, et mitmeaastase finantsraamistiku alamrubriigi 1a kui terviku
veamäär oleks 1,7%. See protsent on allpool olulisuse piirmäära ja meie hinnangulise
veamäära vahemiku alumises otsas. Siiski oleme seisukohal, et vaatamata komisjoni
poolt juba kohaldatud meetmetele on see määr eespool punktides 4.23 ja 4.26–4.27
kirjeldatud probleemide tõttu endiselt alahinnatud.
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Järeldus ja soovitused
Järeldus

4.36. Kokkuvõttes näitab käesoleva peatüki kohta saadud ja siin esitatud auditi

tõendusmaterjal, et kogu alamrubriigi „Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive
tagamiseks“ kulutused olid olulisel määral vigadest mõjutatud. Mitmeaastase
finantsraamistiku kõnealuse alamrubriigi tehingute testimine näitab, et andmekogumi
hinnanguline veamäär on 4,0% (vt lisa 4.1). See on lähedane 2015., 2016. ja 2017.
aasta määradele. Meie tulemused näitavad, et teadusuuringute ja innovatsiooni
valdkonna kulutuste veamäär oli püsivalt kõrge, mis oli peamine vigade allikas, ning
ülejäänud alamrubriigi veamäär oli palju madalam.

4.37. Vaatamata programmi „Horisont 2020“ puhul tehtud lihtsustustele

tähendavad personalikulude deklareerimise eeskirjad, et veamäär ületab endiselt
olulisuse piirmäära.

4.38. Iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes esitatud hinnanguline risk makse

tegemise ajal (1,7%, meie poolt ümber arvutatuna) on meie hinnangulise veamäära
vahemiku alumises otsas ja jääb allapoole olulisuse piirmäära.

Soovitused

4.39. Lisas 4.2 antakse ülevaade järelkontrollist meie 2016. aasta aastaaruandes
esitatud kolme soovituse täitmise kohta. Komisjon oli neist kaks täielikult ja ühe
osaliselt ellu viinud.

4.40. Varasemate soovituste täitmise analüüsi ning 2019. aastat puudutavate
leidude ja järelduste alusel esitame komisjonile järgmised soovitused.

Soovitus 4.1
Komisjon peaks sihipärasemalt kontrollima VKEde maksetaotlusi ja tõhustama oma
teavituskampaaniat programmi „Horisont 2020“ rahastamiseeskirjade kohta, pöörates
erilist tähelepanu olulistele toetusesaajatele.
Tähtaeg: 2021. aasta keskpaik
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Soovitus 4.2
Komisjon peaks viima läbi kampaania, et tuletada kõigile programmi „Horisont 2020“
toetusesaajatele meelde personalikulude arvutamise ja deklareerimise eeskirju,
pöörates erilist tähelepanu käesoleva peatüki punktides 4.11–4.15 kirjeldatud
veatüüpidele.
Tähtaeg: 2021. aasta

Soovitus 4.3
Komisjon peaks veelgi lihtsustama personalikulusid käsitlevaid eeskirju järgmise
teadusuuringute raamprogrammi „Euroopa horisont“ raames.
Tähtaeg: 2020. aasta lõpp

Soovitus 4.4
Programm „Horisont 2020“:
—

komisjon peaks võtma arvesse meiepoolse järelauditite läbivaatamise käigus
tehtud tähelepanekuid seoses dokumenteerimise, valimi koostamise
järjepidevuse ja auditiprotseduuride kvaliteediga ning

—

väljastpoolt tellitud auditite kolmandas voorus peaks komisjon võtma
asjakohaseid meetmeid tagamaks, et audiitorid on täielikult teadlikud programmi
„Horisont 2020“ eeskirjadest, ning kontrollima nende töö kvaliteeti.

Tähtaeg: 2021. aasta keskpaik
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Lisad
4.1 lisa. ALAMRUBRIIGI „KONKURENTSIVÕIME
MAJANDUSKASVU JA TÖÖHÕIVE TAGAMISEKS“ TEHINGUTE
TESTIMISE TULEMUSED
2019

2018

130

130

Hinnanguline veamäär

4,0%

2,0%

Ülemine veapiir
Alumine veapiir

6,4%
1,5%

VALIMI SUURUS JA ÜLESEHITUS
Tehingute arv kokku:
KVANTIFITSEERITAVATE VIGADE HINNANGULINE MÕJU
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4.2 lisa. Alamrubriigi „KONKURENTSIVÕIME MAJANDUSKASVU JA TÖÖHÕIVE TAGAMISEKS“ kohta antud
varasemate soovituste põhjal võetud meetmed
Aasta

Kontrollikoja soovitus

Täielikult
täidetud

Tehtud edusammude kontrollikojapoolne analüüs
Täitmisel
Ei
Puudulik
Täitmata
Suuremas
kohaldata tõendusmaterjal
Osaliselt
osas

Esitame komisjonile järgmised soovitused:
1. soovitus:
veelgi optimeerida „Horisont 2020“ eeskirju ja menetlusi, et
vähendada õiguskindlusetust, võttes rohkem arvesse läbivaadatud
finantsmääruses esitatud lihtsustatud kuluvõimalusi, nagu ühekordsed
maksed, ühikuhinnad, kindlamääralised maksed ja auhinnad.
2016

2. soovitus:
tagada, et tema talitused kasutaksid veamäärade ja veariski
sisaldavate üldsummade arvutamiseks järjepidevat lähenemisviisi.

X

X

3. soovitus:
kiiresti kõrvaldada siseauditi talituse tuvastatud puudused
järelauditites, vähendades järelauditite lõpetamisele kuluvat aega
ning parandades auditite kavandamise, järelevalve ja aruandluse
sisemenetlusi.

X
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5. peatükk
Mitmeaastase finantsraamistiku alamrubriik 1b „Majanduslik,
sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus“
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Sissejuhatus
5.1. Käesolevas peatükis esitatakse meie auditileiud mitmeaastase

finantsraamistiku alamrubriigi 1b „Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne
ühtekuuluvus“ kohta. Selgituses 5.1 antakse ülevaade alamrubriigi 2019. aasta
peamistest tegevustest ja kulutustest. Täiendav teave 2019. aasta auditi andmekogumi
kohta on esitatud punktis 5.9.

Selgitus 5.1
Mitmeaastase finantsraamistiku alamrubriigi 1b „Majanduslik,
sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus“ kulutuste jaotus 2019.
aastal
2019. aasta maksete osakaal ELi eelarvest ja jaotus fondide kaupa
Ühtekuuluvus
53,8
33,8%

159,1

miljardit
eurot

(miljardites eurodes)

Euroopa Regionaalarengu
Fond ja muud piirkondlikud
meetmed
29,6 (54,9%)

Ühtekuuluvusfond
8,8 (16,4%)
Euroopa Sotsiaalfond
13,9 (25,9%)
Muud
1,5 (2,8%)
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(miljardites eurodes)

2019. aasta auditi andmekogum võrreldes maksetega
10

0

k d 18

30

40

50

2014–2020 maksed, mis on seotud kulutustega, mida komisjon ei ole
veel heaks kiitnud ⁽*⁾: 52,0

Maksed

lõ

20

lõppmaksed: 1,8

Auditi
andmekogum

60

kokku: 53,8

2014–2020 kulud, mis on 2019. aastal
heaks kiidetud: 24,9

kokku: 28,4

eelmaksete tasaarvestamine ning 2017. ja 2018. aastal tehtud maksed
2019. aastal lõpetatud perioodi 2007–2013 rakenduskavadele: 1,7

52,0 miljardi euro suurune summa koosneb programmitöö perioodi 2014–2020 iga-aastastest
ette- ja vahemaksetest, mida ei olnud kajastatud kindlustandva teabe pakettide aluseks olevates
raamatupidamise aastaaruannetes, mille komisjon kiitis heaks 2019. aastal. Kooskõlas alustehingute
ühtlustatud määratlusega (vt täpsemalt lisa 1.1 punkt 11) käsitatakse neid makseid eelmaksetena ja
need ei kuulu seega 2019. aasta aruande koostamisel meie andmekogumisse. Need lisatakse auditi
andmekogumisse aastal, mil komisjon kiidab heaks vastava raamatupidamise aastaaruande (nt
2020. aasta kinnitavas avalduses eelarveaasta 2018–2019 maksed).
(*)

Allikas: Euroopa Liidu 2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne.

Lühikirjeldus
Poliitikaeesmärgid ja rahastamisvahendid

5.2. Selle mitmeaastase finantsraamistiku alamrubriigi kulutuste eesmärgid on ELi
eri liikmesriikide ja regioonide arengutaseme vaheliste erinevuste vähendamine ning
kõigi piirkondade konkurentsivõime parandamine 1. Neid eesmärke täidetakse
a)

järgmiste jagatud eelarve täitmise korras rakendatavate
fondide/rahastamisvahendite kaudu:

—

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF), mille eesmärk on vähendada eri
piirkondade arengutaseme vahelisi erinevusi peamiselt ettevõtetele antava
finantstoetuse kaudu, millega toetatakse taristu loomist ja tootlikke töökohti
loovaid investeeringuid;

1

Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELT L 326, 26.10.2012, lk 47) artiklid 174–178 (ELT C 326,
26.10.2012, lk 47).
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—

Ühtekuuluvusfond (ÜF), millest rahastatakse transpordi- ja keskkonnaprojekte
liikmesriikides, mille kogurahvatulu ühe elaniku kohta on väiksem kui 90% ELi
keskmisest;

—

Euroopa Sotsiaalfond (ESF), mille eesmärk on soodustada kõrget tööhõive taset
ning suurema arvu ja paremate töökohtade loomist, sealhulgas meetmeid noorte
tööhõive algatuse raames, mis on suunatud kõrge noorte töötuse määraga
piirkondadele 2;

—

muud väiksemad rahastamiskavad, nagu Euroopa abifond enim puudust
kannatavate isikute jaoks (FEAD);

b)

osalus Euroopa ühendamise rahastus (CEF), mida haldab komisjon otse ja millest
rahastatakse üleeuroopalistesse võrkudesse 3 kuuluvaid projekte.

Rakendamine ning kontrolli- ja kindlustandev raamistik

5.3. Selle alamrubriigi raames esitavad liikmesriigid üldiselt iga programmitöö

perioodi alguses mitmeaastased rakenduskavad mitmeaastase finantsraamistiku kogu
kestuse ajaks. Pärast seda, kui komisjon on rakenduskava heaks kiitnud, on vastutus
selle rakendamise eest jagatud komisjoni (regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat
(DG REGIO) ning tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat
(DG EMPL)) ja liikmesriigi vahel. Liikmesriikide ametiasutused hüvitavad toetusesaajate
kulud ning ELi eelarvest kaasrahastatakse rahastamiskõlblikud kulud tegevuste raames,
mis on heaks kiidetud kooskõlas rakenduskava tingimustega. Korraldusasutused
teevad kontrolle, et vältida rahastamiskõlbmatute kulude tõendamist komisjonile.

2

ERF, ÜF ja ESF on kolm viiest Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondist, mille suhtes
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1303/2013 (ühissätete
määrus). Ülejäänud kaht Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondi käsitletakse käesoleva
aruande 6. peatükis.

3

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1316/2013,
millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu, muudetakse määrust (EL) nr 913/2010 ja
tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 680/2008 ja (EÜ) nr 67/2010 (ELT L 348,
20.12.2013, lk 129).
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5.4. Programmitöö perioodi 2014–2020 kontrolli- ja kindlustandva raamistiku4

eesmärk on tagada, et rakenduskava raamatupidamise aastaaruandes esitatud
allesjäänud veamäär 5 jääb allapoole määruses sätestatud 2% suurust olulisuse
piirmäära 6. Tagamaks, et pärast korraldusasutuste kontrolle ei jää raamatupidamise
aastaaruannetesse, mille komisjon peab kinnitama, olulisel määral õigusnormide
rikkumisi, on kontrolli- ja kindlustandva raamistikuga ette nähtud kolm järgmist
elementi:
—

auditeerimisasutuste töö seoses raamatupidamise aastaaruannetes sisalduvate
kuludega. Selle töö tulemuseks on iga-aastane kontrolliaruanne, mille liikmesriigid
esitavad komisjonile oma kindlustandva teabe pakettide 7 osana. Aruanne sisaldab
rakenduskava (või rakenduskavade rühma) allesjäänud veamäära ja
auditiarvamust deklareeritud kulude korrektsuse ning juhtimis- ja
kontrollisüsteemide tõhusa toimimise kohta;

—

iga-aastane raamatupidamise aastaaruande heakskiitmine. Selleks, et oleks
võimalik raamatupidamise aastaaruanne heaks kiita ja varem tagatisena kinni
peetud 10% vabastada 8, teeb komisjon peamiselt terviklikkuse ja täpsuse
halduskontrolle;

4

Esitasime täielikud üksikasjad Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kontrolli- ja
kindlustandva raamistiku kohta, sealhulgas ajakava, oma 2017. (punktid 6.5–6.15) ja
2018. aasta (joonis 6.1) aastaaruannetes.

5

Komisjoni aasta tegevusaruannetes kasutatakse programmitöö perioodi 2007–2013
lõpetamisest rääkides mõistet „allesjäänud riskimäär“ ning programmitöö perioodi 2014–
2020 puhul mõistet „kogu allesjäänud veamäär“. Käesolevas peatükis kasutatakse mõlemal
puhul kuju „allesjäänud veamäär(ad)“.

6

Komisjoni 3. märtsi 2014. aasta delegeeritud määruse (EL) nr 480/2014 (millega
täiendatakse ühissätete määrust) artikli 28 lõige 11 (ELT L 138, 13.5.2014, lk 5).

7

Kindlustandva teabe pakett koosneb liidu vahendite haldaja kinnitusest, iga-aastasest
kokkuvõttest, kinnitatud raamatupidamise aastaaruandest, iga-aastasest kontrolliaruandest
ja auditiarvamusest.

8

Ühissätete määruse artikli 130 kohaselt on vahemaksed piiratud 90%-ga. Ülejäänud 10%
vabastatakse pärast raamatupidamise aastaaruande heakskiitmist.
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—

komisjoni poolt tehtav iga kindlustandva teabe paketi ja valitud vastavusauditite
dokumentide kontroll liikmesriikides. Komisjon teeb neid kontrolle selleks, et teha
järeldus auditeerimisasutuste teatatud allesjäänud veamäärade kohta ja need
kinnitada. Ta avaldab need koos kaalutud keskmisega, mida kasutatakse
tulemuslikkuse põhinäitajana, järgmist aastat puudutavates aasta
tegevusaruannetes.

5.5. Programmitöö perioodi 2007–2013 rakenduskavade sulgemiseni viiv protsess
on üldjoontes võrreldav punktis 5.4 kirjeldatud protsessiga.

Auditi ulatus ja käsitlusviis

5.6. Meie eesmärk oli aidata kaasa üldise kinnitava avalduse esitamisele, nagu

kirjeldatud lisas 1.1. Kõnealuse kuluvaldkonna kontrolli- ja kindlustandva raamistiku
omadusi arvesse võttes püüdsime hinnata ka seda, mil määral saab tugineda
auditeerimisasutuste ja komisjoni tööle. Tegime seda eesmärgiga kasutada nende tööd
edaspidi võimaluse korral sagedamini ja selgitada sellega seoses välja, kus on vaja teha
täiendavaid parandusi.

5.7. Vastavalt lisas 1.1 kirjeldatud auditi käsitlusviisile ja meetodeile kontrollisime

kõnealuse mitmeaastase finantsraamistiku alamrubriigi puhul järgmist:
a)

236 tehingust koosnev valim, mis koostati nii, et see oleks statistiliselt esinduslik
kogu alamrubriigi 1b kulutuste suhtes. Valim koosnes 223 tehingust, mille kulud
olid kinnitatud kindlustandva teabe ja lõpetamispakettides (sealhulgas 220
tehingut, mida oli eelnevalt kontrollinud auditeerimisasutus9), ning kaheksast
rahastamisvahendist ja viiest otseselt komisjoni hallatavast Euroopa ühendamise
rahastu projektist;

b)

auditeerimisasutuste tehtud töö, et kinnitada 24-s kindlustandva teabe /
lõpetamispaketis sisalduvat teavet, mis puudutab nende poolt varem kontrollitud
220 tehingut;

c)

komisjoni töö 2014.–2020. aasta kindlustandva teabe pakettides esitatud
allesjäänud veamäärade läbivaatamisel ja kinnitamisel ning nende pakettide
korrektsuse aspektide auditeerimisel;

9

Vt punkt 5.41.
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d)

DG REGIO ning DG EMPLi iga-aastastes tegevusaruannetes esitatud kulutuste
korrektsust puudutav teave ning selle kajastamine komisjoni iga-aastases haldusja tulemusaruandes.

5.8. Meie auditi andmekogum (28,4 miljardit eurot) koosnes perioodi 2014–2020
kulutustest, mis lisati eelarveaasta 2017–2018 heakskiidetud kindlustandva teabe
pakettidesse, perioodi 2007–2013 kulutustest, mis sisaldusid komisjoni 2019. aastal
suletud rakenduskavade lõpetamispakettides, ning Ühtekuuluvusfondist Euroopa
ühendamise rahastule tehtud eraldistest.

5.9. 2019. aastal kiitis komisjon heaks kulude kohta esitatud raamatupidamise

aastaaruande 420-st heakskiidetud rakenduskavast 351 puhul (summas 24,3 miljardit
eurot). Need raamatupidamise aastaaruanded põhinevad kindlustandva teabe
pakettidel, mille kõik 28 liikmesriiki on programmitöö perioodi 2014–2020 kohta
esitanud. Liikmesriikide edastatud andmete kohaselt tehti neist rakenduskavadest
vähem kui 60 raames eelarveaastal 2017–2018 lõppsaajatele rahastamisvahenditest
väljamakseid (0,6 miljardit eurot). Lisaks lõpetas komisjon täielikult või osaliselt 10 54
programmitöö perioodi 2007–2013 rakenduskava (tasaarvestades 2,2 miljardit eurot).
Euroopa ühendamise rahastule eraldati ligikaudu üks miljard eurot.

5.10. Moodustasime kahes etapis valimi 223 tehingust, mille kulud on kinnitatud

kindlustandva teabe ja lõpetamispakettides. Kõigepealt valisime 24 paketti
(20 programmitöö perioodist 2014–2020 ja neli programmitöö perioodist 2007–2013),
mis hõlmasid 40 rakenduskava 394-st, mille suhtes tegi komisjon 2019. aastal ELi
eelarvest tasaarvestuse. Seejärel valisime nende 24 paketi hulgast tehingud, mida
auditeerimisasutused olid juba kontrollinud.

5.11. Osa valimist koosnes kaheksast 2014.–2020. aasta rahastamisvahendist.

Selleks valisime vahendid, millest tehti eelarveaastal 2017–2018 lõppsaajatele
makseid. Valisime otse valimisse sellised lõppsaajatele tehtud maksed, mida
auditeerimisasutused ei olnud auditeerinud.

5.12. Lisa 5.2 sisaldab meie tehingute valimi jaotust ja leitud kvantifitseeritavate
vigade arvu liikmesriikide kaupa.

10

Kui olulise mõjuga küsimused jäävad lahtiseks, tasaarvestab komisjon üksnes vaidlustamata
summa. Lõppmakse tehakse ja rakenduskava lõpetatakse, kui kõik lahtised küsimused on
lahendatud.
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Tehingute korrektsus
5.13. Peatüki käesolev osa koosneb kolmest jaost. Esimene käsitleb meie käesoleva
aasta 236 tehingust koosneva valimi testimist, et saada ülevaade peamistest vigade
allikatest. Teine jagu puudutab meie hinnangut auditeerimisasutuste tööle ja kolmas
komisjoni tööd. Kõigi kolme jao leidude põhjal saame teha järelduse kahe vastutava
peadirektoraadi aasta tegevusaruannetes ja komisjoni iga-aastases haldus- ja
tulemusaruandes sisalduva korrektsust puudutava teabe kohta.

Meie tehingute testimise ja audititöö ülevaatamise / uuesti
tegemise tulemused

5.14. Tehingute testimise tulemuste kokkuvõte on esitatud lisas 5.1. 236-s

kontrollitud tehingus tegime kindlaks ja kvantifitseerisime 29 viga, mida
auditeerimisasutused ei olnud avastanud. Võttes arvesse auditeerimisasutuste poolt
varem leitud 64 viga ja rakenduskavu haldavate asutuste kohaldatud korrektsioone
(mille kogusumma oli 334 miljonit eurot mõlema programmitöö perioodi peale kokku),
on veamäär meie hinnangul 4,4%11.

5.15. Seoses valimisse kuulunud 236 tehinguga teatasid auditeerimisasutused

kindlustandva teabe / lõpetamispakettides 64 kvantifitseeritavast veast. Vead olid
seotud rahastamiskõlbmatute kuludega (39), riigihangetega (24) ja tõendavate
dokumentide puudumisega (üks) 12. Liikmesriigid kohaldasid nendele vigadele
finantskorrektsioone, neid vajadusel ekstrapoleerides, et vähendada allesjäänud
veamäära 2% suuruse olulisuse piirmäärani või alla selle.

5.16. Selgituses 5.2 on esitatud leitud vigade jaotus tüüpide kaupa (enne

finantskorrektsioonide arvessevõtmist). Meie hinnangulist veamäära suurendasid
kõige rohkem toetuskõlbmatud projektid ja siseturu (eelkõige riigihangete) eeskirjade
rikkumine. Rohkem teavet nende vigade kohta antakse punktides 5.18–5.35.

11

Meie hinnangulise veamäära arvutus põhineb statistiliselt esinduslikul valimil. Esitatud arv
on parim hinnang. Meil on 95% suurune kindlus, et andmekogumi veamäär on vahemikus
2,1% ja 6,7% (vastavalt alumine ja ülemine veapiir).

12

Üks tehing võib sisaldada mitut tüüpi vigu.
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Selgitus 5.2
Leitud vigade jaotus

Toetuskõlbmatud projektid

55%

Siseturu eeskirjade rikkumine

15%

Rahastamiskõlbmatud kulud

9%

12%

Oluliste tõendavate dokumentide
puudumine

Riigiabi eeskirjade
eiramine
Tõsine riigihanke-eeskirjade
eiramine

4%

Õigusvastased väljamaksed
rahastamisvahenditest

3%
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Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

5.17. Avastatud vigade arv ja mõju näitavad, et selles valdkonnas on suur vigade
esinemise risk ning et korraldusasutuste kontrollid on toetusesaajate deklareeritud
kuludega seotud õigusnormide rikkumise ennetamiseks või avastamiseks endiselt
ebatõhusad.

Toetuskõlbmatud projektid

5.18. Tegime programmitöö perioodil 2014–2020 kindlaks viis ERFi projekti, mille

raames anti toetust sellisele toetusesaajale või tegevusele, mis ei vastanud
kohaldatavas määruses ja rakenduskavades sätestatud toetuskõlblikkuse tingimustele.
Need juhtumid moodustavad 17% kõigist kvantifitseeritavatest vigadest, mille me
kindlaks tegime, ehk ligikaudu 2,2 protsendipunkti hinnangulisest veamäärast.
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5.19. Ühissätete määruse artikli 65 lõike 6 kohaselt ei saa korraldusasutused

rahastada ELi vahenditest tegevust, mis oli rahastamistaotluse esitamise kuupäevaks
füüsiliselt lõpetatud või täielikult ellu viidud 13. See reegel on kehtestatud põhjusel, et
programmitöö perioodil 2007–2013 valitses suundumus esitada projekte
tagasiulatuvalt, mis ei ole ELi raha parim kasutus. Leiame, et viiest toetuskõlbmatust
projektist kolm ei vastanud sellele reeglile.

5.20. Meie kontrollitud tegevusi rahastati algselt liikmesriikide vahenditest ning

need olid füüsiliselt lõpetatud enne nende ELi-poolse rahastamise heakskiitmist.
Programme haldavad asutused tõlgendasid seda reeglit nii, et tegevus ei ole füüsiliselt
lõpetatud, kuni toimub selle rahastamine või seda ei ole formaalselt lõpetatud.
Füüsiline lõpetamine tähendab aga projekti väljundiks vajalike tööde või tegevuste
lõpuleviimist, mis tavaliselt toimub enne lõppmakse tegemist ja formaalset lõpetamist.
Selgituses 5.3 on toodud näide ühest toetuskõlbmatust projektist.

Selgitus 5.3
Näide toetuskõlbmatust projektist
Portugalis taotles üks kohalik omavalitsus ELi kaasrahastamist linna jalgtee
rajamiseks. Ta oli sõlminud lepingu 2015. aastal, määrates tööde elluviimise
tähtajaks neli kuud, kuid taotles toetust 2017. aastal, märkides, et enamik töid on
lõpule viidud. Esitatud teabe põhjal järeldasime, et lisaks muudele õigusnormide
rikkumistele oli projekt taotluse esitamise ajaks juba füüsiliselt lõpetatud.
Leidsime veel kaks ühissätete määruse artikli 65 lõike 6 rikkumist Itaalias.

Siseturu eeskirjade rikkumine

5.21. Käesoleval aastal tuvastasime 23 siseturueeskirjade rikkumist, millest
kvantifitseerisime kolm. Enamik rikkumisi oli seotud riigihangetega.

13

Ühissätete määruses ei selgitata, mida tähendab „füüsiliselt lõpetatud või täielikult ellu
viidud“. Komisjon selgitas liikmesriikidele, et füüsiline lõpetamine käib projektide kohta,
millel on füüsiline objekt. Selle alternatiivina kasutatakse täieliku elluviimise mõistet.
Viimane on seotud tegevustega, millel ei ole füüsilist objekti või mis hõlmavad lisaks
füüsilisele objektile ka muid elemente või osi, mis on samuti vajalikud selleks, et tegevust
saaks pidada ellu viiduks.
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Vaatamata paljudele korrektsioonidele on riigihanked endiselt oluline vigade allikas

5.22. Riigihankemenetlused on keskse tähtsusega vahend avaliku sektori

ressursside säästliku ja tõhusa kasutamise tagamiseks ning siseturu rajamiseks.
Uurisime 165 ehitustööde, teenuste ja tarnete menetlust. Enamik menetlustest
puudutab ERFi/ÜFi rakenduskavadest kaasrahastatud projekte.

5.23. Auditeerimisasutused olid meie kontrollitud tehingutes avastanud 24
riigihanke-eeskirjade rikkumist ning kohaldanud kindlamääralisi korrektsioone
vahemikus 5–100%, nagu on ette nähtud asjaomastes komisjoni otsustes 14.

5.24. Leidsime 19 hankemenetluses juhtumeid, kus ei järgitud ELi ja/või liikmesriigi

riigihanke-eeskirju, mida auditeerimisasutused ei olnud avastanud (vt selgitus 5.4).
Enamik avastatud vigadest oli seotud lepingutega, mille maksumus ületas ELi
hankedirektiivides15 sätestatud künniseid, mis tähendab tavaliselt põhjalikumate
menetluste järgimist. Kaks neist olid tõsised rikkumised, mis muutsid hanke tulemust,
ning me liigitasime need kvantifitseeritavateks vigadeks. Need juhtumid moodustasid
7% kõigist kvantifitseeritavatest vigadest, mis auditi käigus leiti, ning ligikaudu
0,6 protsendipunkti hinnangulisest veamäärast. Muud hankemenetlustega seotud
vead hõlmasid avaldamisnõuete eiramist ning läbipaistvusnõudeid ja diskrimineerivaid
tehnilisi kirjeldusi. Neid me ei kvantifitseerinud.

14

Komisjoni 19. detsembri 2013. aasta otsus C(2013) 9527 final, millega sätestatakse ja
kiidetakse heaks suunised selliste finantskorrektsioonide kindlaksmääramiseks, mida tuleb
teha ühisjuhtimise raames rahastatavate liidu kulutuste suhtes, kui ei ole järgitud
riigihanke-eeskirju; komisjoni 14. mai 2019. aasta otsus C(2019) 3452 (final), millega
kehtestatakse suunised liidu rahastatavate kulude suhtes kohaldatavate riigihankeeeskirjade rikkumise korral tehtavate finantskorrektsioonide kindlaksmääramiseks.

15

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL riigihangete
kohta (ELT L 94, 28.3.2014).
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Selgitus 5.4
Valikukriteeriumide ebaõige rakendamine
Üks Rumeenia toetusesaaja korraldas prügila likvideerimise ja ala taastamise projekti
jaoks avatud rahvusvahelise riigihankemenetluse. Ühe valikukriteeriumi kohaselt tuli
töökogemust tõendada sarnaste projektide miinimummahuga. Meie analüüs näitas,
et eduka pakkuja töökogemus ei olnud piisav. Hankija oleks pidanud eduka
pakkumuse kõrvale jätma ja seetõttu on lepingu alusel deklareeritud kulud
rahastamiskõlbmatud.
Leidsime Rumeenias veel ühe riigihankevea.
Üks projekt oli riigiabi eeskirjade rikkumise tõttu toetuskõlbmatu

5.25. Riigiabi, kui see ületab vähese tähtsusega abile kehtestatud ülemmäära, on

siseturuga põhimõtteliselt kokkusobimatu, kuna see võib moonutada
liikmesriikidevahelist kaubandust. On siiski erandeid, eelkõige juhul, kui projekt kuulub
üldise grupierandi määruse kohaldamisalasse 16. Liikmesriigid peavad teatama muudest
riigiabi juhtumitest, et komisjon saaks hinnata nende kokkusobivust siseturuga.

5.26. Vaatlusalusel aastal leidsime kolm ERFi ja ühe ESFi projekti, milles rikuti ELi

riigiabi eeskirju. Oleme seisukohal, et üks ERFi projekt ei oleks pidanud saama ELilt
ja/või liikmesriigilt avaliku sektori vahendeid. Me ei kvantifitseerinud ülejäänud kolme
viga, sest kuigi liikmesriik ei olnud riigiabi andmist (õigesti) hinnanud, ei avaldanud
need juhtumid mõju avaliku sektori toetuse suurusele.

5.27. Ühe tehingu puhul Portugalis leidsime sama süsteemse riigiabi puuduse

(ergutava mõju puudumine), mille tuvastasime ja millest andsime teada ka eelmisel
aastal. 2019. aastal palus komisjon Portugali ametiasutustel teha kindlaks kõik
eelarveaastatel 2017–2018 ja 2018–2019 mõjutatud tegevused ning teha vajalikud
parandused, et jätta õigusnormide vastased kulud raamatupidamise aastaaruandest
välja. Portugali ametiasutused korrigeerisid 48 miljonit eurot eelarveaastast 2018–
2019 ning 65 miljonit eurot eelarveaastast 2017–2018 (kontrollitud tegevuse
läbiviimise aasta).

16

Komisjoni 17. juuni 2014. aasta määrus (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108
kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks
(ELT L 187, 26.6.2014, lk 1–78).

145

Rahastamiskõlbmatud kulud

5.28. Kulude deklareerimisel komisjonile tõendavad liikmesriikide ametiasutused,

et need on tehtud kooskõlas kohaldatavate ELi ja riiklike eeskirjadega. Leidsime
rahastamiskõlbmatuid kulusid 15-s läbivaadatud tehingus ja need juhtumid
moodustavad 52% kõigist kvantifitseeritavatest vigadest, mis me kindlaks tegime, ehk
ligikaudu 0,6 protsendipunkti hinnangulisest veamäärast.

5.29. Rahastamiskõlbmatute kulude peamisteks põhjusteks olid projektides

osalejad või kuluartiklid, mis ei vastanud rahastamiskõlblikkuse eeskirjadele.
Selgituses 5.5 tuuakse selle kohta üks näide. Leidsime ka mõned lihtsustatud
kuluvõimalustega seotud vead.

Selgitus 5.5
Näide osalejatest, kes ei vasta toetuskõlblikkuse eeskirjadele
Hispaanias toetati ühe noorte tööhõive algatuse meetmega töölepinguid teadustöö
tegemiseks ülikoolis. Ülikool avaldas teadustöötajate ametikohtadele
kandideerimise kutse. Töölesaamiseks pidid kandidaadid vastama noorte tööhõive
algatuse nõuetele (ei tööta, õpi ega osale koolitusel) ning olema registreeritud
riiklikus noortegarantii süsteemis. Tegime kindlaks mitu osalejat (30-st kontrollitud
kandidaadist kaheksa), kes taotluse esitamise ajal töötasid kas mõnes teises ülikoolis
või õppisid tööle värbavas ülikoolis kraadiõppes, mistõttu ei olnud neil õigust saada
noorte tööhõive algatuse toetust.
Leidsime vigu seoses toetuskõlbmatute osalejatega ka ühes Kreeka ja ühes Poola
projektis.

Oluliste tõendavate dokumentide puudumine

5.30. Toetusesaajad ja liikmesriikide programme haldavad asutused peavad

rakendama süsteeme ja menetlusi, mis tagavad piisava kontrolljälje. See hõlmab
dokumentide säilitamise vajadust. Kõige sagedasem ESFi kulutusi mõjutav ja
auditeerimisasutuste teatatud viga on oluliste tõendavate dokumentide puudumine.
Leidsime, et viie kontrollitud tegevuse puhul (kolm ERFi oma ja kaks ESFi oma) puudus
tõendav teave või dokumentatsioon. Neljal juhul, kui liikmesriikide programme
haldavad asutused või toetusesaajad ei suutnud esitada toetuskõlblikkuse tingimustele
vastavust tõendavaid dokumente, tuli meil sellised vead kvantifitseerida. Need
juhtumid mõjutasid umbes 14% kvantifitseeritud tehingutest ja moodustasid
0,2 protsendipunkti hinnangulisest veamäärast.
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Rahastamisvahendite kasutamise eeskirjade eiramine

5.31. Kuni eelarveaasta 2017–2018 lõpuni teatasid liikmesriigid

rahastamisvahenditesse tehtud ELi osamaksetest summas 4,1 miljardit eurot, millest
ligikaudu üks miljard eurot deklareeriti ajavahemikul 1. juulist 2017 kuni 30. juunini
2018. 30. juuni 2018. aasta seisuga moodustasid programmitöö perioodil 2014–2020
lõppsaajatele või nende kasuks tehtud väljamaksed kokku 1,2 miljardit eurot,
sealhulgas 0,6 miljardit eurot, mis maksti välja eelarveaastal 2017–2018.

5.32. Meie audit hõlmas kaheksat rahastamisvahendit programmitöö perioodist

2014–2020. Kontrollisime 69 laenu, kaheksat omakapitaliinvesteeringut ja kaht
kuluartiklit, mis on seotud finantsvahendajate võetavate haldustasudega.

5.33. Auditi käigus uuriti kaht VKEde algatuse programmi Hispaanias ja Rumeenias.
Leidsime lõppsaajatele tehtud rahastamiskõlbmatuid väljamakseid kümnest Hispaania
programmis kontrollitud investeeringust neljas. Täpsemalt olid finantsvahendajad
heaks kiitnud kolm investeeringut, ilma toetusesaaja VKE staatust kontrollimata. Ühe
investeeringu puhul oli laenuandmise aluseks olnud tegevus enne laenulepingu
sõlmimist täielikult ellu viidud ja finantseeritud.

5.34. Käsitlesime Hispaania VKEde algatust ka oma 2017. aasta aastaaruandes,

milles teatasime samuti rahastamiskõlbmatute kulude kõrgest määrast ja jõudsime
järeldusele, et esines tõsine õigusnormide rikkumise oht 17. Sel põhjusel uurisime ka sel
aastal Hispaania programmi raames antud 13 laenu, mille põhisumma oli vähemalt
kaks miljonit eurot. Leidsime, et neist laenudest üheksat ei oleks tohtinud
rahastamisvahendi kaudu tagada, sest VKE staatuse kohta ei olnud piisavalt tõendeid.
Olukord oli teistsugune Rumeenia VKEde algatuse programmi puhul, kus laenude
põhisumma oli üldiselt väike ja me ei tuvastanud ühtegi rahastamiskõlbmatut
investeeringut.

5.35. Juhtisime oma 2017. aasta aastaaruandes tähelepanu vajadusele oluliselt

parandada EIP grupi hallatavate rahastamisvahendite auditeerimise korda. Euroopa
Investeerimisfond (EIF) on võtnud meetmeid selle probleemi lahendamiseks,
parandades oma järelevalve- ja kontrollisüsteeme. EIF jättis Hispaania programmist
välja enam kui 4000 rahastamiskõlbmatut investeeringut (ligikaudu 7% portfelli
kogumahust). Alates eelarveaastast 2018–2019 on EIF vabatahtlikult laiendanud ka nn

17

Vt meie 2017. aasta aastaaruande punktid 6.36–6.39.
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piisavat kindlust andvate aruannete kasutamist 18. Siiski on veel liiga vara hinnata
nende meetmete mõju ja täielikku tõhusust, kuna neid ei kohaldatud auditeeritud
ajavahemikul ehk aruandeperioodil 2017–2018.

Meie hinnang auditeerimisasutuste tööle

5.36. Auditeerimisasutuste töö moodustab olulise osa ühtekuuluvuse valdkonna
kontrolli- ja kindlustandvast raamistikust. Meiepoolne auditeerimisasutuste töö
kontrollimine on osa protsessist, mille eesmärk on tugineda tulevikus rohkem
komisjoni kindlustandvale mudelile. Käesoleval aastal hindasime 18
auditeerimisasutuse tööd 116-st.

5.37. Kõigi uuritud kindlustandva teabe ja lõpetamispakettide puhul oli

auditeerimisasutuste esitatud allesjäänud veamäär 2% või alla selle. Neile
veamääradele lisanduvad vead, mida auditeerimisasutused ei suutnud avastada.

5.38. Vead, mis me oleme auditeerimisasutuste kontrollitud tehingutest

moodustatud valimis täiendavalt avastanud, ning komisjoni ülevaatuse ja audititöö
tulemused näitavad, et auditeerimisasutuste teatatud allesjäänud veamäärad ei ole
alati usaldusväärsed. Meie töö andis piisavalt tõendeid järeldamaks, et allesjäänud
veamäär oli üle 2% üheksas 20-st perioodil 2014–2020 kontrollitud kindlustandva
teabe paketist (45%). Need üheksa paketti moodustasid 55% asjaomastest kuludest.
Võttes arvesse oma audititööd ja meie auditite esialgseid tulemusi, kohandas komisjon
oma aasta tegevusaruannetes meie valimi üheksast kindlustandva teabe paketist
kaheksa puhul allesjäänud veamäära üle 2% suuruseks.

5.39. Neil kolmel aastal, mil me oleme kontrollinud 2014.–2020. aasta kulusid, on

selliste kindlustandvate pakettide osakaal, mille puhul auditeerimisasutused on
teatanud ebausaldusväärsest allesjäänud veamäärast (alla 2%), järjepidevalt
moodustanud ligikaudu 50% nii pakettidest kui ka kuludest, mille me oleme
auditeerimiseks välja valinud (vt selgitus 5.6).

18

Kooskõlas rahvusvahelise kindlustandvate teenuste standardiga (ISAE) 3000
„Kindlustandvad teenused, mis on muud kui möödunud perioodide finantsinformatsiooni
auditid või ülevaatused“ (Rahvusvahelise Arvestusekspertide Föderatsioon).
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Selgitus 5.6
Kindlustandvate pakettide puhul näitavad meie ja komisjoni auditite
tulemused suundumust, mille kohaselt on allesjäänud veamäär kolmel
aastal ületanud 2%

70%

Meie valimisse kuulunud kindlustandvate
pakettide väärtus väljendatuna protsendina

59%

62%

60%

55%

50%
40%

50%

53%

55%

45%
45%

44%

30%
20%
10%
0%

2017

2018

2019

Selliste kindlustandvate pakettide väärtus, mille allesjäänud veamäär on üle 2%, väljendatuna
protsendina kontrollitud pakettidest
Selliste kindlustandvate pakettide arv, mille allesjäänud veamäär on üle 2%, väljendatuna
protsendina kontrollitud pakettidest
Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

5.40. Alates eelmisest aastast on auditeerimisasutused vigadest teatanud

komisjoniga kokku lepitud ühise liigituse alusel 19. Selgituses 5.7 võrreldakse
auditeerimisasutuste poolt kõige sagedamini teatatud vigade tüüpe meie ja komisjoni
poolt kõige sagedamini avastatud täiendavate vigadega. Tulemused näitavad, et kõige
levinumad õigusnormide rikkumise liigid on jätkuvalt seotud rahastamiskõlbmatute
kulude ja riigihangetega. Kõige sagedasem ESFi kulutusi mõjutav viga on oluliste
tõendavate dokumentide puudumine. Vaatamata arvukatele õigusnormide
rikkumistele, millest auditeerimisasutused on meie kontrollitud projektide puhul juba

19

Vt DG REGIO 2019. aasta tegevusaruande lk 27 ja DG EMPLi 2019. aasta tegevusaruande
lk 41.
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teada andnud, jäävad paljud vead kõigi sisekontrolli instantside poolt varasemas etapis
ikkagi avastamata või parandamata.

Selgitus 5.7
Audiitorite poolt kõige sagedamini avastatud vigade tüübid

1%

25%
7%

31%

14%

15%

31%

17%

2%

18%
18%

37%

Rahastamiskõlbmatud kulud
Tõsine riigihanke-eeskirjade eiramine
Oluliste tõendavate dokumentide puudumine
Toetuskõlbmatud projektid
Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

Mõne auditeerimisasutuse puudused valimi moodustamise meetodites mõjutasid
valimite esinduslikkust

5.41. Igast rakenduskavast kaasrahastatavate tegevuste suure arvu tõttu peavad
auditeerimisasutused koostama valimi, et koostada arvamus kulude
rahastamiskõlblikkuse kohta. Usaldusväärsete tulemuste saamiseks peavad valimid
olema auditeeritud andmekogumi suhtes esinduslikud ja üldjuhul põhinema
statistiliselt asjakohasel meetodil 20.

20

Ühissätete määruse artikkel 127.
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5.42. Leidsime 24-st kontrollitud paketist viies (sealhulgas neljas paketis perioodist
2014–2020) puudusi, nagu teatavate tegevuste alaesindatus, valimi moodustamise
parameetrite ebaõige kasutamine ja valimi moodustamise kontrolljälje puudumine.
Neist puudustest kaks mõjutasid teatud ulatuses valimite esinduslikkust. Seetõttu
pidime moodustama kolmest tehingust koosneva täiendava valimi, et tagada
auditeeritud andmekogumi nõuetekohane katvus.
Auditeerimisasutuste töös ja selle dokumenteerimises esineb endiselt puudusi

5.43. Rahvusvaheliste auditistandardite kohaselt peavad audiitorid

dokumenteerima oma kontrollid, sealhulgas osutama selgelt kõikidele dokumentidele,
mis on auditeeritud kulude suhtes kõige asjakohasemad 21. See võimaldab neil oma töö
eest vastutada ja aitab organisatsioonisisestel või -välistel kontrollijatel teha järeldusi
kontrollide ulatuse ja piisavuse kohta. Kontrollnimekirjades esitatud ebapiisavad või
asjassepuutumatud küsimused või vastused suurendavad rahastamiskõlbmatute
kulude avastamata jäämise riski.

5.44. 120 valimisse kuulunud tehingu (55%) kohta saime teha järelduse

auditeerimisasutuste töö läbivaatamise põhjal. Tuvastasime puudusi seoses töö
ulatuse, kvaliteedi ja/või dokumenteerimisega 100 tehingus (45%), mistõttu oli meil
vaja vastavad auditiprotseduurid uuesti teha. Puudusi leiti kontrollitud 24-st
kindlustandva teabe / lõpetamispaketist 17 puhul. 25 tehingu puhul (15% kõikidest
tehingutest) tähendas see seda, et pidime toetusesaajat kohapeal külastama.
11 kindlustandva teabe paketi 100 tehingust, mille auditi me uuesti tegime, leidsime
23-s kvantifitseeritavaid vigu, mida auditeerimisasutus ei olnud varem avastanud.
Need puudused näitavad, kui oluline on audititoimikute nõuetekohane
dokumenteerimine ja kvaliteedikontrolli tegemine.

5.45. Pidime kordama veidi enam auditiprotseduure kui eelmisel aastal, mil suhe
oli väiksem kui üks kolmandik kõigist auditiprotseduuridest. Sel aastal suutsime siiski
lahendada rohkem probleeme ilma toetusesaajaid kohapeal külastamata. Sellega
seoses väljendame heameelt komisjoni ja auditeerimisasutuste ühise algatuse üle
parandada auditeerimisasutuste töö dokumenteerimist (vt selgitus 5.8).

21

ISA 230 – Auditi dokumenteerimine.
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Selgitus 5.8
Kooskõlastatud jõupingutused auditite dokumentatsiooni
parandamiseks
Võttes arvesse meie 2017. ja 2018. aasta audititulemusi, mis osutavad puudustele
auditeerimisasutuste kontrollnimekirjades ja audititoimikute dokumentatsioonis,
moodustasid auditeerimisasutused ja komisjon töörühma, et koostada audiitoritele
hea tava teatis. Selle eesmärk oli panna alus ühtsele arusaamale sellest, kuidas
audiitorid peaksid oma audititööd dokumenteerima ja milliseid tõendavaid
dokumente peaksid nad audititoimikutes säilitama isegi leidude puudumise korral.
2019. aasta detsembris avaldas töörühm auditite dokumentatsiooni käsitleva
aruteludokumendi. See ei ole ammendav käsiraamat ja selle kasutamine ei ole
kohustuslik, kuid see on esimene samm auditeerimisasutuste töö läbiviimise ja
dokumenteerimise parandamisel.

Korrektsioonide ebaõige käsitlemine ühe auditeerimisasutuse poolt mõjutas kaht
teatatud allesjäänud veamäära

5.46. Allesjäänud veamäärade õige arvutamine ja usaldusväärsus sõltub muu

hulgas sellest, kuidas avastatud vigu ja nendega seotud finantskorrektsioone
käsitletakse.

5.47. Meie kontrollitud 20-st kindlustandva teabe paketist kahes oli

auditeerimisasutus allesjäänud veamäära valesti arvutanud. Maha olid arvatud
korraldusasutuse kohaldatud üksikud korrektsioonid, mis ei puudutanud
auditeerimisasutuse audititööd. Veariski sisaldava summa ülemäärase vähendamise
tõttu teatas auditeerimisasutus valesti, et allesjäänud veamäär on alla 2%. Komisjon
tuvastas kindlustandva teabe pakettide läbivaatamisel neist kahest juhtumist ühe.
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Komisjoni kindlustandev töö ja allesjäänud veamäära
kajastamine iga-aastastes tegevusaruannetes

5.48. Iga-aastased tegevusaruanded on komisjoni peadirektoraatide peamine
vahend aru andmiseks selle kohta, kas neil on piisav kindlus, et liikmesriikide
kontrollimenetlused tagavad kulude seaduslikkuse ja korrektsuse.

Riskipõhised vastavusauditid on esile toonud õigusnormide rikkumisi, mida
auditeerimisasutused ei ole avastanud

5.49. Iga-aastastes tegevusaruannetes esitatud seaduslikkust käsitleva teabe

usaldusväärsus sõltub suuresti auditeerimisasutuste töö kvaliteedist. Komisjon teeb
vastavusauditeid, mille käigus ta selle töö läbi vaatab ja seda hindab. Eesmärk on saada
piisav kinnitus selle kohta, et juhtimis- ja kontrollisüsteemides ei jää ühtegi tõsist
puudust avastamata, teatamata ja seetõttu korrigeerimata, kui raamatupidamise
aastaaruanded on komisjonile esitatud.

5.50. Komisjon valib rakenduskavad oma vastavusauditite jaoks välja peamiselt igaaastase riskihindamise alusel. Esmatähtsad on suure riskinäitajaga rakenduskavad, mis
võivad suure tõenäosusega sisaldada olulist veamäära.

5.51. 2019. aastal tegi komisjon 11 liikmesriigis 26 vastavusauditit. Neist 14 tegi

DG REGIO ja 12 DG EMPL. Kõigi nende vastavusauditite aruannete projektides tegi
komisjon järelduse, et auditeerimisasutuste eelarveaasta 2017–2018
kontrolliaruannetes esitatud allesjäänud veamäärad on alahinnatud; seetõttu tõstis
komisjon neid määrasid. 15 juhul tõstis see allesjäänud veamäära üle 2% suuruse
olulisuse piirmäära.

5.52. 2020. aasta maiks oli lõpule viidud 13 vastavusauditit (viis DG REGIO ja

kaheksa DG EMPLi poolt). Seega ei olnud poolte auditite puhul allesjäänud veamäärad
veel lõplikud.

5.53. Analüüsime praegu pooleliolevas auditis komisjoni poolt oma auditite

tulemusel arvutatud ühtekuuluvuspoliitika kulutuste aastase veamäära asjakohasust,
usaldusväärsust ja järjepidevust.
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Komisjon kasutab korrektsuse kohta aru andmisel kinnitatud allesjäänud
veamäärasid

5.54. Komisjon arvutab kaalutud keskmise veamäära, võttes aluseks teatatud

individuaalsed allesjäänud veamäärad, enda töö tulemused korrektsuse kontrollimisel
ja muu kättesaadava teabe. Ta esitab selle määra tulemuslikkuse põhinäitajana
korrektsuse kohta. 2019. aasta tegevusaruannetes põhineb tulemuslikkuse põhinäitaja
eelarveaasta 2017–2018 kohta esitatud individuaalsetel määradel. DG REGIO ei võta
arvesse rahastamisvahenditele tehtud ettemaksete mõju.

5.55. Vastavalt finantsmäärusele esitasid mõlemad peadirektorid kinnituse 2019.

aastal kantud asjakohaste kulude kohta, mis ei olnud veel läbinud täielikku
kontrollitsüklit. Kahel eelmisel aastal hindasid peadirektoraadid nende kulude puhul
veariski sisaldavat summat, kasutades eelmise eelarveaasta kinnitatud allesjäänud
veamäära või auditeerimisasutuste poolt jooksval eelarveaastal teatatud viimast
allesjäänud veamäära, olenevalt sellest, kumb oli suurem. 2019. aasta
tegevusaruannetes muutsid mõlemad peadirektoraadid oma metoodikat ja kohaldasid
eelarveaasta 2017–2018 tulemuslikkuse põhinäitajat 2019. aastal kantud asjakohaste
kulude suhtes.

5.56. DG REGIO teatatud tulemuslikkuse põhinäitaja oli ülalpool ja DG EMPLi oma

allpool 2% suurust olulisuse piirmäära. Kuna mitme rakenduskava audititulemusi alles
arutati (vt punkt 5.52), teatasid mõlemad peadirektoraadid ka nn maksimummäära 22.
Selle määra eesmärk on võtta arvesse ka võimalikke täiendavaid vigu tegevuskuludes,
mida komisjoni auditid ei hõlmanud, ning mis tahes muud teavet, mis võib saada
kättesaadavaks pärast aasta tegevusaruannete vastuvõtmist. Leiame, et see määr on
sobivam, sest selles võetakse arvesse käimasoleva audititöö võimalikku mõju.

5.57. Selgituses 5.9 esitame ülevaate komisjoni poolt 2019. aasta
tegevusaruannetes teatatud tulemuslikkuse põhinäitajatest.

22

Meie 2018. aasta aruandes kasutati selle määra kohta mõistet „halvim võimalik
stsenaarium“.
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Selgitus 5.9
Ülevaade aasta tegevusaruannetes sisalduvatest tulemuslikkuse
põhinäitajatest

DG
REGIO

3,8%

Maksimummäär

2,7%

kinnitatud
allesjäänud
veamäär

DG
EMPL

2,4%

Ühtekuuluvus
KOKKU

3,3%

Maksimummäär

Maksimummäär

1,7%

2,3%

kinnitatud
allesjäänud
veamäär

kinnitatud
allesjäänud
veamäär

Allikas: Euroopa Kontrollikoda DG REGIO ja DG EMPLi 2019. aasta tegevusaruannete põhjal.

5.58. Jõudsime 2018. aasta aastaaruandes järeldusele, et erinevatel põhjustel23

tuleks üldist allesjäänud veamäära, mis on esitatud tulemuslikkuse põhinäitajana,
pidada minimaalseks veamääraks. Lisaks sedastavad peadirektoraadid oma 2019. aasta
tegevusaruannetes, et allesjäänud veamäärade usaldusväärsuse hindamiseks võidakse
järgnevatel aastatel teha lisatööd.

5.59. Komisjon kasutas kahe peadirektoraadi hinnangulisi veariski sisaldavaid

summasid ja tulemuslikkuse põhinäitajaid teabe esitamiseks mitmeaastase
finantsraamistiku selle alamrubriigi kohta 2019. aasta haldus- ja tulemusaruandes. Ta
teatas maksete veariski suuruseks 2,2–3,1% 24. Nii aasta tegevusaruannetes kui ka igaaastases haldus- ja tulemusaruandes teatatud määrad jäävad meie hinnangulisest
veamäärast allapoole.
Reservatsioonid ei pruugi hõlmata kõiki olulisi riske

5.60. Peadirektoraatidelt nõutakse aasta tegevusaruannetes reservatsioonide25

esitamist rakenduskavade kohta, mille puhul tähendavad juhtimis- ja kontrollialased
puudused olulist riski ELi eelarvele. Selleks peaksid nad võtma arvesse kogu teavet, mis
23

2018. aasta aastaaruande punktid 6.62 ja 6.63.

24

2019. aasta haldus- ja tulemusaruande lk 58.

25

Reservatsioonide abil piiravad peadirektorid kindlust, mille nad annavad oma
vastutusalasse kuuluva eelarve kasutamise kohta (vt finantsmääruse artikli 74 lõige 9).
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on nende hindamise ajal kättesaadav. Reservatsioonide esitamise põhikriteeriumid on
järgmised 26:
—

raamatupidamise aastaaruande täielikkuse, täpsuse ja õigsusega seotud olulised
probleemid;

—

puudused juhtimis- ja kontrollisüsteemide põhiaspektides, mis põhjustavad 10%
suuruse kindla määraga korrektsiooni;

—

auditeerimisasutuse teatatud kogu veamäär üle 10% ja/või allesjäänud veamäär
üle 2% aasta tegevusaruande võrdlusaastal esitatud raamatupidamise
aastaaruande puhul (2019. aastal raamatupidamise aastaaruanne, mis on aluseks
eelarveaastale 2018–2019). Komisjon võib neid määrasid esialgse
vastavuskontrolli käigus kohandada.

Komisjon võtab arvesse ka kvalitatiivseid puudusi, mis mõjutavad oluliselt tema
mainet.

5.61. Tegelikkuses põhines enamik 2019. aasta tegevusaruannetes esitatud

reservatsioone peamiselt 2018.–2019. aasta raamatupidamise aastaaruande
veamääradel, mida ei olnud veel heaks kiidetud. Mõlemad peadirektoraadid teatasid,
et 2018.–2019. aasta veamäärasid ei kinnitata enne 2020. aasta tegevusaruandeid.

5.62. On rakenduskavasid, mille puhul osutavad eelarveaasta 2017–2018

kinnitatud allesjäänud veamäärad olulisele riskile või tõsistele süsteemsetele juhtimisja kontrollialastele puudustele. Mõlemad peadirektoraadid märkisid oma 2019. aasta
tegevusaruannetes, et reservatsioone ei tehta, kui eelmise aruandeaasta kinnitatud
allesjäänud veamäär oli üle 2%, sest tulevikus kohaldatakse täiendavaid
finantskorrektsioone 27 Seega põhinevad komisjoni reservatsioonid peamiselt
esialgsetel määradel ega pruugi hõlmata kõiki olulisi riske. Ühes käimasolevas auditis
käsitletakse muude teemade hulgas ka seda küsimust (vt punkt 5.53).

26

Vt DG REGIO ja DG EMPLi aasta tegevusaruanded, IV lisa.

27

DG REGIO 2019. aasta tegevusaruande lisad, lk 21, joonealune märkus 8; DG EMPLi 2019.
aasta tegevusaruande lisad, lk 32, joonealune märkus 16.
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Järeldus ja soovitused
Järeldus

5.63. Kokkuvõttes viitab meie kogutud ja käesolevas peatükis esitatud auditi

tõendusmaterjal sellele, et alamrubriigi „Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne
ühtekuuluvus“ kulutused olid olulisel määral vigadest mõjutatud. Mitmeaastase
finantsraamistiku kõnealuse alamrubriigi tehingute testimine näitab, et andmekogumi
hinnanguline veamäär on 4,4% (vt lisa 5.1).

5.64. Mitme meie valimiga hõlmatud auditeerimisasutuse töös leitud puudused (vt

punktid 5.36–5.47) piiravad nende töö usaldusväärsust. Ümberarvutatud veamäär
ületas ajavahemikul 2014–2020 20-st kindlustandva teabe paketist üheksas 2% suuruse
olulisuse piirmäära. Komisjon kohandas kaheksa kindlustandva teabe paketi
allesjäänud veamäära suuremaks kui 2%. Seejuures võttis komisjon arvesse ka meie
audititööd. See kinnitab meie varasemate aastate järeldusi, nagu näidatud
selgituses 5.6.

5.65. Tulenevalt sellest ja meie tuvastatud probleemidest komisjoni esitatud aasta

tegevusaruannetes eelarveaasta 2017–2018 kohta (vt punktid 5.58–5.59) on meie
hinnangul iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes koondatud veamäärad alahinnatud
ning me ei saa neile praegu tugineda.

5.66. Eelarveaasta 2017–2018 kohta iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes

esitatud korrektsust käsitlevad andmed kinnitavad olulist veamäära
ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas. Need määrad jäävad siiski meie veamäära alumisse
ossa. Lisaks on komisjoni maksimaalne veamäär meie hinnangulisest veamäärast
madalam (vt punkt 5.59).

5.67. Uue kontrolli- ja kindlustandva raamistiku eesmärk oli tagada, et allesjäänud

veamäärad jäävad igal aastal alla 2%. Meie audit näitas siiski, et nii korraldusasutused,
auditeerimisasutused kui ka komisjon peavad raamistiku kohaldamist veelgi
parandama.
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Soovitused

5.68. Lisas 5.3 antakse ülevaade meie järelkontrollist 2016. aasta aastaaruandes

esitatud kolme soovituse kohta ning 2017. ja 2018. aasta aastaaruannetes esitatud
nende seitsme soovituse kohta, mis vajasid viivitamatut tegutsemist või mille me
soovitasime täita 2019. aasta jooksul. Komisjon oli täielikult täitnud ühe soovituse,
seitse soovitust oli täidetud suuremas osas, üks osaliselt ning ühe suhtes ei olnud
mingeid meetmeid võetud. Oleme seisukohal, et meie 2017. aasta aastaaruande
4. soovituse punkt ii ja 6. soovitus on endiselt asjakohased.

5.69. Selle ülevaate ning 2019. aastat puudutavate leidude ja järelduste alusel
esitame komisjonile järgmised soovitused.

Soovitus 5.1. Projektide toetuskõlblikkuse tingimused
Selgitada, mida mõeldakse „füüsiliselt lõpetatud“ ja/või „täielikult ellu viidud“
toimingute all. See aitaks liikmesriikidel kontrollida, kas tegevused vastavad ühissätete
määruse artikli 65 lõikele 6, ja ära hoida toetuskõlbmatute toimingute
mitteavastamist. Tuleks selgitada, et see tingimus on seotud üksnes tööde või
tegevustega, mis on vajalikud toimingu tulemuste saavutamiseks, mitte aga finants- ja
haldusaspektidega.
Tähtaeg: kohe

Soovitus 5.2. Võtta meetmeid auditeerimisasutuste teatatud
allesjäänud veamäärade usaldusväärsuse suurendamiseks
Analüüsida avastamata vigade peamisi allikaid ja töötada koos auditeerimisasutustega
välja vajalikud meetmed, et parandada teatatud allesjäänud veamäärade
usaldusväärsust.
Tähtaeg: juuni 2021
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Lisad
5.1 lisa. Tehingute testimise tulemused
2019

2018

236

220

Hinnanguline veamäär

4,4%

5,0%

Ülemine veapiir
Alumine veapiir

6,7%
2,1%

VALIMI SUURUS JA ÜLESEHITUS
Tehingute arv kokku:
KVANTIFITSEERITAVATE VIGADE HINNANGULINE MÕJU
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5.2 lisa. Teave ELi tegevuse kohta liikmesriikides
Liikmesriigid
auditeeritud tehingutega
kvantifitseeritud vigadega

Liikmesriik
Poola
Itaalia
Saksamaa
Prantsusmaa
Portugal
Ungari
Tšehhi
Rumeenia
Hispaania
Kreeka
Ühendkuningriik
Eesti
Leedu
Horvaatia
Rootsi
Läti
Küpros
Malta
Slovakkia
Bulgaaria
Belgia
Soome
Madalmaad
Sloveenia
Austria
Taani
Iirimaa
Luksemburg

ELi toetus
(miljonites eurodes)
8696
3426
3202
3117
2710
2551
2046
1978
1934
1388
888
648
529
494
398
262
137
88
1236
680
452
423
316
256
214
71
68
12

Auditeeritud
tehingud
2014–2020
46
19
17
16
18
7
9
13
24
10
10
7
1
1
8
10
8
7

Kvantifitseeritud
vead
7
2
3
0
7
0
0
2
4
1
1
0
0
0
1
0
1
0

Allikas: kaardi taust ©OpenStreetMap edasiarendajad (litsentseerimise aluseks Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 litsents (CC BY-SA)).
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5.3 lisa. Alamrubriigi „Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus“ varasemate soovituste
põhjal võetud meetmed
Aasta

Kontrollikoja soovitus

Täielikult ellu
viidud

Esitame komisjonile järgmised soovitused.
1. soovitus:
pöörata perioodi 2007–2013 rakenduskavade lõpetamisel
eriti tähelepanu valdkondadele, kus on suurem
rahastamiskõlbmatute kulude ja ebatäpsete andmete
avaldamise oht, millega võib kaasneda kulude hüvitamine
tegelikust suuremas mahus. Eelkõige peaks komisjon
keskenduma järgnevale:

2016

a) tagama, et rahastamisvahendite kohta nende lõpetamisel
deklareeritud mahud ei oleks esitatud tegelikust suuremana,
kuna lõppsaajate tasandil kasutatud summad on
ülepaisutatud. Nimetatud risk on kõige kõrgem
tagatisfondide puhul, kus kunstlikult madala kordisti
kasutamine tähendaks rahastamiskõlblike kulude
põhjendamatut suurenemist;

X

b) kontrollima, kas riigiabi projektidele tehtud ettemaksetele
vastasid ka projektide tasandil tegelikud kulud, mis on
ainukesed rahastamiskõlblikud kulud. Komisjon peaks
tagama, et korraldusasutused on teinud küllaldaselt
kontrolle selleks, et ettemaksete tasaarvestamise ja
põhjendamatute summade mahaarvamise kohta oleks
tagatud asjakohane auditijälg;

X

c) tagama kõigi suurprojektide jaoks komisjoni heakskiitvad
otsused, sest neid mitteomavate suurprojektide
deklareeritud kulud on rahastamiskõlbmatud. Täiendav risk

X

Tehtud edusammude kontrollikojapoolne analüüs
Täitmisel
Ei ole ellu
Ei kohaldata
Suuremas
viidud
Osaliselt
osas

Ebapiisavad
tõendid
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Aasta

Kontrollikoja soovitus
tekib siis, kui suurprojektid jagatakse väiksemateks osadeks,
mille suurus jääb alla suurprojektidele seatud piirmäära.

Täielikult ellu
viidud

Tehtud edusammude kontrollikojapoolne analüüs
Täitmisel
Ei ole ellu
Ei kohaldata
Suuremas
viidud
Osaliselt
osas

Ebapiisavad
tõendid

2. soovitus:
tegeleda perioodil 2014–2020 küsimustega, mis võivad
mõjutada allesjäänud määra usaldusväärset arvutamist;
selleks peaks kasutusele võtma ranged
kontrollimehhanismid ja koostama suunised järgnevatel
teemadel:
a) rahastamisvahendite ning riigiabi projektide ettemaksete
auditi andmekogum. Auditi andmekogumi puhul peaks
asjakohaselt arvesse võtma rahastamisvahendeid, lõplike
toetusesaajate tasandil kasutatud summasid, ning riigiabi
puhul projektide tasandil tegelikult kantud kulusid
(raamatupidamises kajastatud summad);

28

X 28

Nagu DG REGIO oma 2019. aasta tegevusaruandes märkis, ei jätnud ta riigiabi ettemakseid allesjäänud veamäära arvutusest välja, „võttes arvesse
õiguslikku keerukust selliste ettemaksetega tegelemisel veamäära arvutamisel ja eelmistel aastatel prognoositud piiratud mõju“. Ka DG EMPLi 2019.
aasta tegevusaruandes viidatakse üksnes rahastamisvahendi ettemaksete väljajätmisele allesjäänud veamäära arvutusest.
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Aasta

Kontrollikoja soovitus

Täielikult ellu
viidud

b) EIP hallatud rahastamisvahendite auditeerimise ulatus.
Komisjon peaks tagama, et auditeerimiskord oleks piisav nii
finantsvahendajate kui lõppsaajate tasandil. Selleks on väga
oluline lõplikult heaks kiita komisjoni poolt kehtivas
õiguslikus aluses tehtud muudatusettepanekud
(koondmäärus) ning viia sisse kohustus liikmesriikide tasandil
auditite tegemiseks;
c) määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 137 lõikes 2 sätestatud
kontrollimisel olevate summade väljajätmine liikmesriikide
arvutatavast allesjäänud määrast, kuna vastupidisel juhul
mõjutab see allesjäänud määra mõistmist ja vähendab selle
keskse tähtsusega näitaja läbipaistvust ja usaldusväärsust.

Tehtud edusammude kontrollikojapoolne analüüs
Täitmisel
Ei ole ellu
Ei kohaldata
Suuremas
viidud
Osaliselt
osas

Ebapiisavad
tõendid

X 29

X

3. soovitus:
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 2020. aastale
järgneva perioodi ülesehituse ja kasutamise analüüsimisel
suurendada programmi keskendumist tulemustele ja
lihtsustada asjakohaselt maksete tegemise mehhanismi,
julgustades selliste täiendavate meetmete kasutuselevõttu,

X 30

29

Koondmäärusega kehtestati auditeerimisasutustele nõue teha süsteemiauditeid ja rahastamisvahendite tegevuste auditeid finantsvahendajate tasandil
(sealhulgas EIP grupi hallatavate rahastamisvahendid), välja arvatud enne 2. augustit 2018 loodud VKEde algatuse programmide puhul. Seetõttu ei ole
nende programmide puhul veel kehtestatud asjakohast auditeerimiskorda.

30

Hoolimata komisjoni märkimisväärsetest jõupingutustest lihtsustamise ja tulemuslikkusele orienteerituse valdkonnas, ei sisalda ühissätete määruse
ettepanek aastateks 2021–2027 meetmeid, mis seoksid maksed tulemuslikkusega. Lisaks, nagu me rõhutasime oma arvamuses nr 6/2018 komisjoni
29. mai 2018. aasta ühissätete määrust käsitleva ettepaneku (COM(2018)375 final) kohta, loobuti ettepanekus paljudest elementidest, mille eesmärk oli
toetada vahendite paremat suunamist tulemustele, nagu programmide eelhindamine, tulemusreserv ja suurprojektide ühised hindamisstandardid.
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Aasta

Kontrollikoja soovitus
mis seoksid maksete suuruse tulemuste, mitte lihtsalt
kantud kulude hüvitamisega.

Täielikult ellu
viidud

Tehtud edusammude kontrollikojapoolne analüüs
Täitmisel
Ei ole ellu
Ei kohaldata
Suuremas
viidud
Osaliselt
osas

Ebapiisavad
tõendid

Esitame komisjonile järgmised soovitused.
1. soovitus:

2017

tagada, et EIFi hallatud rahastamisvahendite
auditeerimiskord oleks piisav finantsvahendajate tasandil.
Kui EIP/EIF kasutab välisaudiitoritega kokkulepitud
menetlusi, peaks komisjon kindlaks määrama selliste
lepingute miinimumtingimused, pidades silmas kindluse
andmise vajadust ning eelkõige piisava auditeerimise
kohustust liikmesriigi tasandil.

X 31

2. soovitus:
esitada ettepanekud 2020. aasta järgse finantsraamistiku
õigusaktide muutmiseks nii, et need välistaks avalikõiguslikele asutustele ELi vahenditest käibemaksu
tagastamise.

X 32

31

Koondmäärusega kehtestati auditeerimisasutustele nõue teha süsteemiauditeid ja rahastamisvahendite tegevuste auditeid finantsvahendajate tasandil
(sealhulgas EIP grupi hallatavate rahastamisvahendid), välja arvatud enne 2. augustit 2018 loodud VKEde algatuse programmide puhul. Seetõttu ei ole
nende programmide puhul veel kehtestatud asjakohast auditeerimiskorda.

32

Komisjon tegi alternatiivse ettepaneku, mille kohaselt oleks käibemaks rahastamiskõlblik selliste projektide puhul, mille kogumaksumus on väiksem kui 5
miljonit eurot. See ei lahenda probleemi, nagu me märkisime käibemaksu käsitlevas teema kiirülevaates, mis avaldati 29. novembril 2018.
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Aasta

Kontrollikoja soovitus

Täielikult ellu
viidud

Tehtud edusammude kontrollikojapoolne analüüs
Täitmisel
Ei ole ellu
Ei kohaldata
Suuremas
viidud
Osaliselt
osas

3. soovitus:
kõrvaldada kontrollikoja tuvastatud puudused
auditeerimisasutuste töö kontrollimisel seoses komisjoni
korrektsuse audititega.

X 33

4. soovitus:
vähendada regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi ning
tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse
peadirektoraadi iga-aastastes tegevusaruannetes perioodi
2014–2020 kontrolli- ja kindlustandva raamistiku kohta
esitatud teabe keerukust järgmiselt:
i) keskendudes kuludele, mis on läbinud kogu kontrollitsükli,
st kindlustandva teabe paketid, mis hõlmavad kulusid enne
aasta n – 1 30. juunit. Selleks peaks komisjon korrigeerima
oma aruandlust, tagamaks, et selles ei esitataks esialgseid
hinnanguid;

X 34

ii) märkides selgelt, et selliseid kulusid ei ole veel põhjalikult
kontrollitud (sealhulgas korrektsuse kontroll). Komisjon
peaks märkima, millised ennetavad meetmed kaitsevad ELi
eelarvet ja kas need meetmed on piisavad kindluse
tagamiseks; samas peaks komisjon hoiduma nende kulude
allesjäänud veamäära arvutamisest, mida ei ole veel
kontrollitud.

33

Vt 2018. aasta aastaaruande punktid 6.58–6.64. Komisjon ei ole selle kohta uusi andmeid esitanud.

34

Vt punkt 5.55.

Ebapiisavad
tõendid
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Aasta

Kontrollikoja soovitus

Täielikult ellu
viidud

Tehtud edusammude kontrollikojapoolne analüüs
Täitmisel
Ei ole ellu
Ei kohaldata
Suuremas
viidud
Osaliselt
osas

Ebapiisavad
tõendid

iii) avaldades mitmeaastase finantsraamistiku alamrubriigi
1b üldise allesjäänud veamäära iga eelarveaasta kohta.
6. soovitus:
kontrollida piisaval määral korrektsust, et võimaldada teha
järeldus auditeerimisasutuste töö tõhususe kohta ja saada
piisav kindlus kulude korrektsuse kohta hiljemalt
raamatupidamise aastaaruannete heakskiitmisele järgneval
aastal avaldatavates aasta tegevusaruannetes.

X 35

Esitame komisjonile järgmised soovitused.
1. soovitus:
VKEde algatuse programmide auditeerimiskord
Tagada, et
2018

a) auditeerimisasutus või EIP grupi valitud audiitor teeb
finantsvahendajate tasandil korrapäraseid kontrolle, mis
põhinevad lõppsaajatele tehtud väljamaksete esinduslikul
valimil;

X 36

b) selliste kontrollide ebapiisavuse korral töötatakse välja ja
rakendada asjakohased kontrollimeetmed, et välistada
võimalikke olulisi eeskirjade vastaselt tehtud kulusid.

35

Vt 2018. aasta aastaaruande punkt 6.64. Komisjon ei ole selle kohta uusi andmeid esitanud.

36

Kuigi meie auditi käigus leidis kinnitust, et EIF on parandanud või parandamas järelevalve- ja kontrollisüsteeme ning on vabatahtlikult laiendanud piisava
kindluse aruannete kasutamist VKEde algatuse programmidele, on veel liiga vara hinnata nende meetmete täielikku tõhusust. Vt ka punkt 5.35.

166

Aasta

Kontrollikoja soovitus

Täielikult ellu
viidud

Tehtud edusammude kontrollikojapoolne analüüs
Täitmisel
Ei ole ellu
Ei kohaldata
Suuremas
viidud
Osaliselt
osas

Ebapiisavad
tõendid

2. soovitus:
õigusnormide vastane maksetega viivitamine
Võtta vajalikud meetmed tagamaks, et korraldus- ja
auditeerimisasutuste kasutatavate kontrollnimekirjade
puhul kontrollitakse vastavust ühissätete määruse artiklile
132, milles on sätestatud, et toetusesaajad peavad saama
avaliku sektori rahastamiskõlblike kulude kogusumma kätte
mitte hiljem kui 90 päeva pärast kuupäeva, mil toetusesaaja
väljamaksetaotluse esitas. Vajaduse korral esitada
rakenduskavu haldavatele asutustele asjakohaseid soovitusi
ja julgustada neid tulevikus järgima õiget tava.

37

X 37

Kuigi me tunnustame komisjoni poolt selles vallas võetud meetmeid, ei saa me pidada soovitust täielikult täidetuks, sest meie 2019. aasta auditid näitasid
viivitusi vahendite ülekandmisel toetusesaajatele.

167

6. peatükk
Mitmeaastase finantsraamistiku rubriik 2 „Loodusvarad“
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Sissejuhatus
6.1. Käesolevas peatükis esitatakse meie leiud mitmeaastase finantsraamistiku

rubriigi 2 „Loodusvarad“ kohta. Selgituses 6.1 antakse ülevaade rubriigi 2019. aasta
peamistest tegevustest ja kulutustest.

Selgitus 6.1
Mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 2 „Loodusvarad“ 2019. aasta jaotus
2019. aasta maksete osakaal ELi eelarves ja nende jaotus
(miljardites eurodes)
Euroopa Põllumajanduse
Tagatisfond (EAGF) –
otsetoetused
41,4 (69,5%)

159,1

miljardit
eurot

Euroopa Põllumajanduse
Tagatisfond (EAGF) – turuga
seotud kulutused
2,4 (4,0%)
Euroopa Maaelu Arengu
Põllumajandusfond (EAFRD)
14,2 (23,9%)

Loodusvarad
59,5
37,4%

Euroopa Merendus- ja
Kalandusfond (EMKF)
0,8 (1,4%)
Muud
0,7 (1,2%)
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2019. aasta auditi andmekogum võrreldes maksetega
0

10

20

30

(miljardites eurodes)
40

50

60

ettemaksed⁽*⁾: 0,5

Maksed

kokku: 59,5
vahe-/lõppmaksed:
vahe-/lõppmaksed:
59,059,0

Auditi
andmekogum

kokku: 59,4
ettemaksete tasaarvestused⁽*⁾: 0,4

(*)

Vastavalt alustehingute ühtsele määratlusele (üksikasjad on toodud lisa 1.1 punktis 11).

Allikas: Euroopa Liidu 2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne.

Lühikirjeldus

6.2. Ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) moodustab 98% loodusvarade rubriigi
kulutustest. ELi õiguses on ÜPP-le seatud kolm üldeesmärki 1:
a)

elujõuline toidutööstus – keskendutakse põllumajandusest saadavatele
sissetulekutele, põllumajanduse tootlikkusele ja hindade stabiilsusele;

b)

loodusvarade säästev majandamine ja kliimameetmed – keskendutakse
kasvuhoonegaaside heitkogustele, elurikkusele, mullale ja veele;

c)

tasakaalustatud territoriaalne areng.

1

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 110 lõige 2.
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6.3. Lõplikku vastutust ÜPP eest kannab komisjon, eelkõige tema põllumajanduse ja

maaelu arengu peadirektoraat (DG AGRI). Toetusesaajatele maksete tegemine ja
nende kontrollimine on liikmesriikide makseasutuste ülesanne. Alates 2015. aastast
näevad ELi õigusaktid ette, et liikmesriikide sõltumatud sertifitseerimisasutused peavad
lisaks raamatupidamise aastaaruannete kontrollimisele esitama ka iga-aastase
arvamuse makseasutuste kulutuste seaduslikkuse ja korrektsuse kohta.

6.4. ÜPP kulutused jagunevad kolme suurde kategooriasse:
o

põllumajandustootjatele makstavad otsetoetused, mida rahastatakse täielikult ELi
eelarvest;

o

põllumajanduse turumeetmed, mida rahastatakse samuti täielikult ELi eelarvest,
välja arvatud mõned liikmesriikide kaasrahastatavad meetmed, nagu
müügiedendusmeetmed ja koolidele puu- ja köögivilja ning piima jagamise kava;

o

liikmesriikide riiklikud ja piirkondlikud maaelu arengu programmid, mida
kaasrahastavad ELi ja liikmesriigid.

6.5. Kõnealune rubriik hõlmab ka ELi kulutusi ühisele kalanduspoliitikale ning osa ELi
kulutustest keskkonnale ja kliimameetmetele.

6.6. Lisas 6.2 antakse ülevaade 2019. aastal igale liikmesriigile loodusvarade
valdkonna eelarve jagatud täitmise raames tehtud maksest.
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Auditi ulatus ja käsitlusviis

6.7. Vastavalt lisas 1.1 kirjeldatud auditi käsitlusviisile ja meetoditele kontrollisime
a)

251 tehingust koosnevat valimit 2 vastavalt lisa 1.1 punktis 9 esitatud
põhimõtetele. Valim koostati nii, et see oleks statistiliselt esinduslik mitmeaastase
finantsraamistiku kogu kõnealuse rubriigi kulutuste suhtes. Valim koosnes
20 liikmesriigi tehingutest 3. See hõlmas 30 maaelu arengu tehingut, mille puhul
me tegime uuesti kuue sertifitseerimisasutuse varem tehtud kontrollid 4. Meie
eesmärk oli aidata kaasa üldise kinnitava avalduse esitamisele, nagu kirjeldatud
lisas 1.1;

b)

DG AGRI ning merendus- ja kalandusasjade peadirektoraadi (DG MARE) aasta
tegevusaruannetes esitatud kulutuste korrektsust puudutavat teavet ning seda,
kas see sisaldus komisjoni iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes.

c)

valitud süsteeme, mille raames uuriti:
i)

DG AGRI menetlusi ÜPP kulutuste hinnanguliste veamäärade arvutamiseks;

ii)

komisjoni pettustevastase võitluse põhimõtteid ja menetlusi seoses ÜPP
kulutustega.

2

Valim hõlmas 136 maaelu arengu programmide raames tehtud makset, 95 otsetoetuse
makset, 14 turumeetmetega ning 6 kalanduse, keskkonna ja kliimameetmetega seotud
makset.

3

Belgia, Bulgaaria, Tšehhi, Taani, Saksamaa, Iirimaa, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa,
Horvaatia, Itaalia, Leedu, Ungari, Austria, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Rootsi ja
Ühendkuningriik. Valim sisaldas ka nelja otsese eelarve täitmise raames tehtud tehingut.

4

Bulgaaria, Saksamaa (Sachsen-Anhalt), Austria, Poola, Rumeenia ja Slovakkia.
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Tehingute korrektsus
6.8. Tehingute testimise tulemuste kokkuvõte on esitatud lisas 6.1. Kontrollitud 251

tehingust 207 (82%) ei sisaldanud vigu, kuid vigu leiti 44 tehingus (18%). Meie
kvantifitseeritud 36 vea 5 ja kontrollisüsteemist saadud muude tõendite alusel (vt lõik
„Aasta tegevusaruanded ja muu valitsemiskord“) oleme seisukohal, et rubriigi
„Loodusvarad“ hinnanguline veamäär on olulisuse piirmäära läheduses. Allpool
esitame oma auditi tulemused kulutuste väiksema riskiga osa kohta, milleks on
otsemaksed (vt punktid 6.11–6.17), ning suurema riskiga osa kohta, mille moodustavad
maaelu areng, turumeetmed, kalandus, keskkond ja kliimameetmed (vt punktid 6.18–
6.27).

6.9. Selgituses 6.2 esitatakse meie poolt 2019. aasta kohta leitud vead veatüüpide
kaupa.

Selgitus 6.2
Loodusvarade valdkond: veatüübid
Toetuskõlbmatu toetusesaaja/tegevus/projekt/kulu

70%

Pindala või loomade kohta ebatäpse teabe esitamine

13%

Riigihangetes ja toetuste andmise menetlustes tehtud vead
Põllumajandusliku keskkonnatoetuse kohustuste mittetäitmine

10%
5%

Haldusvead

2%
0%

20%

40%

60%

Osakaal rubriigi „Loodusvarad“ hinnangulises veamääras

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

5

Leidsime ka 8 õigusnormide rikkumise juhtumit, millel ei olnud finantsmõju.
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6.10. Nii komisjon (otse rakendatav eelarve) kui ka liikmesriikide ametiasutused

olid võtnud parandusmeetmeid, mis puudutasid otseselt meie valimisse sattunud 51
tehingut. Parandusmeetmed olid kontrollikoja arvutuste jaoks asjakohased, kuna need
vähendasid käesoleva peatüki kohta arvutatud hinnangulist veamäära 0,2
protsendipunkti võrra.

Otsetoetused: tõhus kontrollisüsteem vähendab veariski

6.11. Meie töö toetab järeldust, et otsetoetuste maksed tervikuna ei sisaldanud

olulisel määral vigu. Need toetused moodustavad 70% mitmeaastase finantsraamistiku
rubriigi „Loodusvarad“ kulutustest. Põllumajandustootjatele makstavad otsetoetused
põhinevad toetusõigustel: toetusesaajatele tehakse makse, kui nad täidavad teatud
tingimused. Kui tingimused ei ole liiga keerulised, kaasneb selliste maksetega väiksem
vearisk (vt punkt 1.19).

6.12. 90% kõigist otsetoetustest moodustavad EAGFi neli peamist kava:
a)

kaks kava, mille kaudu antakse toodanguga sidumata sissetulekutoetust, mis
põhineb deklareeritud põllumajandusmaa pindalal ja mida makstakse hoolimata
sellest, kas maad tootmiseks kasutatakse: põhitoetuskava (2019. aastal 17,1
miljardit eurot) ja ühtse pindalatoetuse kava (2019. aastal 4,3 miljardit eurot);

b)

kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus ehk
nn rohestamistoetus (2019. aastal 11,8 miljardit eurot);

c)

tootmiskohustusega seotud toetus, mis hõlmab eri liiki põllumajandustooteid
(nt veise- ja vasikaliha, piim ning valgurikkad taimed) (2019. aastal 4 miljardit
eurot).
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Otsetoetuste maksed tervikuna ei olnud olulisel määral vigadest
mõjutatud

6.13. Kontrollisime 95 otsetoetuste makset, mis hõlmasid kõiki peamisi kavasid.

Leidsime, et 81 tehingut ei olnud vigadest mõjutatud. Meie leitud kvantifitseeritud
vead olid üldiselt väikesed rikkumised, mis tulenesid põllumajandustootjate
toetustaotlustes esitatud toetuskõlbliku põllumajandusmaa pindala tegelikust
suuremana esitamisest. Kaheksa meie poolt kvantifitseeritud üheksast veast
moodustasid kontrollitud summast vähem kui 5%. Viiel juhul tuvastasime nõuetele
vastavusega seotud rikkumisi, millel ei olnud finantsmõju.

Ühtne haldus- ja kontrollisüsteem vähendab otsetoetuste veariski

6.14. Peamine otsetoetuste haldamise vahend on ühtne haldus- ja

kontrollisüsteem (IACS) 6 (vt selgitus 6.3), mis hõlmab maatükkide identifitseerimise
süsteemi (LPIS). IACS koondab endas põllumajandusettevõtete, maksetaotluste,
põllumajandusmaa ja loomade registrite andmebaase, mida makseasutused kasutavad
kõikide toetusetaotluste haldusristkontrollideks. LPIS on geoinfosüsteem, mis sisaldab
eri allikatest pärit ruumiandmekogumeid, mis koos moodustavad liikmesriikide
põllumajandusmaade andmebaasi.

6

https://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/iacs_en
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Selgitus 6.3
Ühtne haldus- ja kontrollisüsteem
Toetusetaotlus on laekunud

Protsessivoog
Andmevoog

Põhineb georuumilisel
taotlussüsteemil (GSAA) /
loomade registril

IACSi kontrollisüsteem

IACSi andmebaasid
Maatükkide identifitseerimise
süsteem (LPIS)

Eel- ja haldusalased
ristkontrollid
- Rahastamiskõlblikkuse
tingimused
- Topeltdeklaratsioonid
- Andmebaasid

- Regulaarne ajakohastamine
- Kontrollisüsteemist ja GSAAst
pärinev info

Kohapealsed kontrollid
- Valimipõhine
- Kaugseire või
põllumajandusettevõtte
külastamine

Georuumiline taotlussüsteem
(GSAA)
- Põllumajandusmaa graafiline
piiritlemine
põllumajandustootjate kaupa
- Eelmiste aastate andmete ja
muude andmebaaside põhjal
eeltäidetud vorm

Makse arvutamine
- Kohandused (nt
toetusõigused)
- Toetuse maksimaalne suurus
- Sanktsioonid, karistused,
muud vähendamised

Loomade registri andmebaasid
Kõigi loomade digitaalne register

Muud andmebaasid
Toetusesaajale tehtav makse
- Kontrollitulemuste edastamine
põllumajandustootjale ja makse
tegemine
- Põllumajandustootja võib
otsuse vaidlustada

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

- Toetusetaotlused
- Toetusõigused
- Põllumajandusettevõtete
register
- Maaomand (mõnes
liikmesriigis)
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6.15. Meie töö kinnitab meie varasemaid tähelepanekuid7, et IACS ja eelkõige LPIS
toimivad tõhusa juhtimis- ja kontrollisüsteemina, millega tagatakse, et otsetoetuste
maksed tervikuna ei ole olulisel määral vigadest mõjutatud.

6.16. Alates 2018. aastast võivad makseasutused kasutada seire teel tehtavaid

kontrolle 8. Selle meetodi puhul kasutatakse ÜPP nõuetele vastavuse kontrollimiseks
automaatseid protsesse, mis põhinevad ELi Copernicuse programmi Sentineli
satelliitide andmetel. Süsteem võimaldab makseasutustel jälgida konkreetsete
toetuskavade kõiki toetusesaajaid. Makseasutused saavad võrrelda
põllumajanduskultuuride liike ja põllumajanduslikku tegevust käsitlevaid
satelliitandmeid põllumajandustootjate toetusetaotlustes esitatud teabega. Uus
meetod võimaldab makseasutustel saata põllumajandustootjatele hoiatusi teatavate
nõuete kohta (näiteks vajadus põldu teatud kuupäevaks niita), soodustades kava
nõuete järgimist 9.

6.17. 2018. aasta mais hakkas Itaalias esimene makseasutus kasutama ühes

provintsis 2019. aastal maksmisele kuuluvate maksetaotluste puhul seire teel tehtavat
kontrolli. 2019. aastal kasutas 15 Belgia, Taani, Hispaania, Itaalia ja Malta makseasutust
mõne otsetoetuskava puhul seire teel tehtavat kontrolli. Need moodustavad ligikaudu
4,7% 2020. aastal otsetoetusteks makstud summadest. Seire teel tehtav kontroll võib
samuti vähendada halduskoormust ja parandada kulutõhusust 10.

7

Meie 2018. aasta aastaaruande punktid 7.16–7.18, 2017. aasta aastaaruande punkt 7.16 ja
2016. aasta aastaaruande punkt 7.13.

8

Komisjoni 18. mai 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/746, millega muudetakse
rakendusmäärust (EL) nr 809/2014 ühtsete taotluste ja maksetaotluste muutmise ning
kontrollide osas.

9

Vt meie eriaruanne nr 4/2020: „Uute kuvamistehnoloogiate kasutamine ühise
põllumajanduspoliitika jälgimiseks: üldiselt on areng stabiilne, kuid kliima- ja
keskkonnaseire puhul aeglasem“, punktid 11–12 ja 16.

10

Vt meie eriaruande nr 4/2020 punktid 17 ja 18.
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Muud kuluvaldkonnad: keerulised rahastamiskõlblikkuse
tingimused suurendavad veariski

6.18. Testisime 136 maaelu arengu programmide raames tehtud tehingut,

14 turumeetmetega seotud tehingut, 4 programmi LIFE raames tehtud tehingut ja
2 EMKFi raames tehtud tehingut. Enamik nende valdkondade kulutustest (sealhulgas
kulude hüvitamine) peab vastama keerukatele rahastamiskõlblikkuse tingimustele, mis
suurendab veariski (vt punkt 1.19).

Maaelu areng

6.19. Komisjon on aastateks 2014–2020 heaks kiitnud 118 liikmesriikide riiklikku ja

piirkondlikku maaelu arengu programmi 11. Need hõlmavad 20 meedet ja 67
osameedet, mis kuuluvad kahte suurde kulukategooriasse:
a)

toetus investeerimisprojektidele, mille eesmärk on toetada maapiirkondade
sotsiaalset ja majanduslikku arengut;

b)

põllumajandustootjatele makstavad toetused, mis põhinevad põllumajandusmaa
suurusel või põllumajanduslikus majapidamises peetavate loomade arvul ning
keskkonna- ja kliimakriteeriumidel.

6.20. Tehingute testimine hõlmas 27 programmi raames 19 liikmesriigis

rakendatud 15 meedet, millel olid erinevad rakenduseeskirjad ja rahastamiskõlblikkuse
tingimused.

6.21. 136-st kontrollitud maaelu arengu tehingust 114 ei sisaldanud vigu. Viiel

juhul leidsime vigu, mille mõju oli suurem kui 20% kontrollitud summast, ning
15 tehingus leitud vead moodustasid vähem kui 20% nende summast. Kahes makses
tuvastasime nõuetele vastavusega seotud rikkumisi, millel puudus finantsmõju.
Viimasel kolmel aastal oleme täheldanud maaelu arengu valdkonnas vigade arvu
vähenemist.

11

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1305/2013
Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste
kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005.
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6.22. Kontrollisime 68 makset, mis tehti investeerimisprojektidele, nagu

põllumajandusettevõtete ajakohastamine, põhiteenuste ja külauuenduse toetamine
maapiirkondades, investeeringud metsamajandusse ning kogukonna juhitud kohaliku
arengu toetamine. Kvantifitseerisime üheksa viga, sealhulgas kaks juhtumit, kus
toetusesaaja ja/või projekt ei vastanud rahastamiskõlblikkuse tingimustele (vt selgitus
6.4).

Selgitus 6.4
Näide toetuskõlbmatust maaelu arengu projektist
Ungari ametiasutused kiitsid heaks ühe investeerimisprojekti
(loomakasvatusettevõtete arendamise ja taastuvenergia tehnoloogiate kasutamise
meede). Heakskiidetud investeering hõlmas loomasöödalao ehitamist. Leidsime
siiski, et toetusesaaja, kelle peamine tegevus on põllukultuuride kasvatamine
rohkem kui 1000 hektari suurusel maa-alal, kasutas toetust teraviljahoidla
ehitamiseks. Riigisiseste eeskirjade kohaselt said viljahoidla ehitamiseks toetust
taotleda ainult väiksemad põllumajandusettevõtted.

6.23. Kontrollisime 68 makset, mis põhinesid põllumajandustootjate deklareeritud

pindalal või loomade arvul ning põllumajanduse keskkonna- ja kliimakohustuste
täitmisel. Need sisaldavad looduslikust eripärast tingitud piirangutega alade
põllumajandustootjatele makstavaid hüvitisi ning põllumajanduse keskkonna- ja
kliimakohustuste täitmise ning mahepõllumajanduse eest tehtavaid makseid.

6.24. Makseasutused kasutavad IACSi, et kontrollida põllumajandustootjate poolt

kõnealuste meetmete jaoks esitatud maksetaotluste pindalapõhist elementi. Sarnaselt
otsetoetustega on vead nendes tehingutes kõige sagedamini seotud toetusõigusliku
ala deklareerimisega tegelikust veidi suuremana. Leidsime kaheksa väikestest vigadest
mõjutatud tehingut (vea suurus alla 5% kontrollitud summast) ja ühe juhtumi, kus vea
suurus oli vahemikus 5–20%.
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6.25. Kahel juhul leidsime, et toetusesaajad ei täitnud keskkonna- ja

kliimakohustusi, millest tulenevad vead olid mõlemal puhul suuremad kui 20%
kontrollitud summast (vt selgituses 6.5 esitatud näide).

Selgitus 6.5
Näide toetusesaajatest, kes ei täitnud põllumajanduse keskkonna- ja
kliimakohustusi
Leidsime Belgias kaks juhtumit, kus toetusesaajad ei täitnud põllumajanduse
keskkonna- ja kliimakohustusi. Ühel juhul maksis EL põllumajandustootjale toetust
suure ökoloogilise väärtusega rohumaade säilitamiseks, et luua elupaik ohustatud
liikidele, näiteks maapinnal pesitsevatele lindudele. Põllumajandustootjalt nõuti, et
ta eraldaks elusloodusele ohutu ala ega niidaks rohtu enne teatavat kuupäeva.
Kontrollitud aastal niitis põllumajandustootja sellegipoolest kahte projekti kuuluvat
maatükki üheksast enne kindlaksmääratud kuupäeva ning ei taganud kahel maatükil
enamust elusloodusele mõeldud alast. Riigi ametiasutustel olid ortofotod, mis
näitasid nõuete rikkumist, kuid makse kontrollimisel neid ei kasutatud.

Turumeetmed

6.26. Põllumajanduse turumeetmed moodustavad mitu eri kava, mille suhtes

kehtivad erinevad rahastamiskõlblikkuse tingimused. Testisime 14 tehingut ja leidsime
viis juhtumit, kus makseasutused olid hüvitanud rahastamiskõlbmatud kulud,
sealhulgas kolm juhtumit, kus rahastamiskõlblikkuse eeskirjade rikkumisest tulenevad
vead moodustasid enam kui 20% kontrollitud summast.

Kalandus, keskkond ja kliimameetmed

6.27. Ka kalanduse, keskkonna ja kliimameetmete valdkondade projektide

valikukriteeriumid ja rahastamiskõlblikkuse nõuded on erinevad. Need
poliitikavaldkonnad moodustavad väikese osa loodusvarade valdkonna kulutustest.
Kuuest kontrollitud tehingust leidsime kahele projektile hüvitatud kuludes
rahastamiskõlbmatuid elemente.
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Aasta tegevusaruanded ja muu
juhtimiskord
DG AGRI aruandlus ÜPP kulutuste korrektsuse kohta

6.28. Kõigi makseasutuste direktorid esitavad DG AGRI-le kord aastas vahendite

haldaja kinnituse oma makseasutuse kontrollisüsteemide tõhususe kohta ning aruande
makseasutuse haldus- ja kohapealsete kontrollide kohta (kontrollistatistika). Alates
2015. aastast peavad sertifitseerimisasutused täiendava kindluse andmiseks esitama
igale makseasutusele kord aastas arvamuse nende kulude seaduslikkuse ja korrektsuse
kohta, mille hüvitamist liikmesriigid on taotlenud.

6.29. DG AGRI on seisukohal, et sertifitseerimisasutused tegid 2019. aastal oma

töös märkimisväärseid edusamme, mis võimaldasid peadirektoraadil ÜPP kulutuste
korrektsuse kohta järelduste tegemisel toetuda rohkem sertifitseerimisasutuste töö
tulemustele. Samas möönab DG AGRI ka sertifitseerimisasutuste töö tulemuste
usaldusväärsuse mõningast piiratust, mis on tingitud mõne sertifitseerimisasutuse
kontrollide ja valimi moodustamise metoodikas tuvastatud puudustest.
Sertifitseerimisasutuste rolli suurendamine 2015. aastal (nüüd hõlmab see ka kulude
korrektsuse kohta arvamuse esitamist) oli positiivne samm. Tuvastasime
sertifitseerimisasutuste kontrollitud tehingute ülekontrollimisel (vt punkt 6.7)
parandamist vajavaid valdkondi, mis sarnanevad komisjoni tuvastatud valdkondadega.

6.30. DG AGRI kasutab ka makseasutuste kontrollistatistikat, tehes kohandusi, mis

põhinevad sertifitseerimisasutuste auditite tulemustel ning peadirektoraadi enda
kontrollidel (makseasutuste süsteemid ja kulutused), et arvutada otsetoetuste, maaelu
arengu ja turumeetmete maksete vearisk. Seejärel lahutab DG AGRI neist summadest
oma hinnangulise summa tulevaste finantskorrektsioonide ja tagasinõudmiste suuruse
kohta, et esitada hinnanguline „lõplik veariski sisaldav summa“ 12.

12

Vt DG AGRI aasta tegevusaruande lk 77.
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6.31. Makseasutuste esitatud kontrollistatistika kohaselt on veamäär 0,8% ÜPP

kogukulutustest. DG AGRI suurendas 2019. aastal veelgi oma tuginemist
sertifitseerimisasutuste tööle. DG AGRI tehtud kohandused, mis põhinesid nii
peadirektoraadi enda kui ka sertifitseerimisasutuste tööl, moodustasid peadirektoraadi
esitatud hinnangulisest maksete veariski kogusummast ca 56%. Komisjoni enda tööl
põhinenud kohandused koosnesid üldiselt kindlamääralistest summadest, mille
eesmärk on kajastada liikmesriikide juhtimis- ja kontrollisüsteemides tuvastatud
puuduste olulisust ja ulatust ning mida kasutatakse potentsiaalsete
finantskorrektsioonide suuruse esialgseks hindamiseks.

6.32. DG AGRI hindas ÜPP kui terviku kulutuste 2019. aasta maksete veariski

suuruseks ligikaudu 1,9%. DG AGRI hinnangul on maksete vearisk otsetoetuste puhul
ligikaudu 1,6%, maaelu arengu puhul 2,7% ja turumeetmete puhul 2,8%.

Komisjoni iga-aastane haldus- ja tulemusaruanne

6.33. Komisjoni iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes avaldatud hinnangulised
maksete veariski summad kajastavad DG AGRI ja merendus- ja kalandusasjade
peadirektoraadi (DG MARE ) aasta tegevusaruannetes esitatud kvantifitseeritud
andmeid.

ÜPP pettustevastase võitluse põhimõtted ja menetlused

6.34. Pettus on tegevus või tegevusetus, mis on toime pandud kavatsusega

eksitada ja mille tagajärjeks on alusetud maksed 13. Meie metoodika 14 eesmärk on
kontrollida, kas auditeeritud tehingutes esineb pettusest või tahtmatutest vigadest
tingitud olulisi õigusnormide rikkumisi. Tehingute testimise käigus leiame ÜPP
kulutustes regulaarselt võimalikke pettusejuhtumeid.

13

Pettuse mõiste kohta vt direktiivi (EL) 2017/1371 artikli 3 lõige 2.

14

Metoodika, mille alusel me pettusi käsitleme, on koostatud kooskõlas standardiga ISSAI
1240 ja seda on täpsemalt kirjeldatud lisa 1.1 punktides 28–30.
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6.35. Leiame suhteliselt vähe pettusekahtluse juhtumeid otsetoetustes ja maaelu

arengu pindalapõhistes toetustes, mille suhtes ei kohaldata põllumajanduse
keskkonna- ja kliimakohustusi. Neis valdkondades täheldame, et põllumajandustootjad
esitavad korrektseid taotlusi või teevad vaid väikseid vigu (vt punktid 6.13 ja 6.24).

6.36. Risk, et pettusel on oluline mõju, on suurem turutoetusmaksete, maaelu

arengu investeeringute ja muude maksete puhul, mille puhul kasutatakse tavaliselt
kulude hüvitamisel põhinevat kaasrahastamist. Neis valdkondades oleme korrapäraselt
leidnud ja kvantifitseerinud õigusnormide vastaseid kulusid, mis on seotud valede,
ebakorrektsete või mittetäielike taotluste, võimalike huvide konfliktide ja kunstlike
tingimuste loomise kahtlusega.

6.37. Kuna ÜPP põhineb jagatud eelarve täitmisel, vastutavad pettustevastase

võitluse eest nii komisjon kui ka liikmesriigid. Selgituses 6.6 kirjeldatakse ÜPP
pettustevastase võitluse korda.
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Selgitus 6.6
Komisjoni ja liikmesriikide pettustevastase võitluse kord

Liikmesriikide
ametiasutused

DG AGRI

OLAF

Tüüpilisi pettusenäitajaid
käsitlevad seminarid
makseasutustele ja
sertifitseerimisasutustele

Pettustevastane strateegia v.3
(2016)
Pettuseriski hindamine 2015
Pettustevastase võitluse juhised
2014

Arachne rakendus
huvide konflikti
avastamiseks

IACSi andmebaasid:
LPIS
GSAA

Seire Sentineli
satelliidifotode abil

Nõuandekomitee ja töörühmad

Elemendid

 Juhised
 Aruandlus
 Töövahendid
Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

Alusetult makstud summade
tagasinõudmine ja trahvid

Hinnatakse uuritud
pettusejuhtumite olulisust

Teatatakse tuvastatud
õigusnormide rikkumisest (>
10 000 eurot)

Rikkumisjuhtumite
haldamise süsteem

Aastaaruanded Euroopa Liidu
finantshuvide kaitse kohta –
pettusevastane võitlus
(finantshuvide kaitse
aruanded)
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6.38. Pettuste uurimise eest vastutab OLAF koostöös liikmesriikide

juurdlusorganitega. DG AGRI võtab mitmeid meetmeid, et vähendada ÜPP kulutustega
seotud pettuseohtu, näiteks pakkudes liikmesriikide korraldus- ja kontrolliasutustele
koolitust ja suuniseid, suurendades oma töötajate teadlikkust pettusenäitajatest,
toetades IACSi ja seire teel tehtava kontrolli arendamist ning julgustades liikmesriike
kasutama Arachnet (2019. aasta veebruaris käivitatud katseprojekti raames). Põhjalikul
andmebaasil ja riskinäitajate kogumil põhinev Arachne on IT-rakendus, mis aitab
makseasutustel tuvastada pettuse, huvide konflikti ja õigusnormide eiramise riskiga
projekte, toetusesaajaid ja töövõtjaid, et neid täiendavalt hinnata.

6.39. Avaldasime 2019. aasta alguses eriaruande ELi kulutusi puudutavate

pettustevastaste meetmete kohta 15. Tegime kindlaks mitu probleemi, mis mõjutavad
järgnevat:
o

komisjoni ülevaadet pettuste ulatusest, olemusest ja põhjustest;

o

komisjoni strateegilist lähenemisviisi pettuseriski juhtimisele;

o

pettuste ärahoidmise tähtsustamist; ning

o

alusetult makstud vahendite tagasinõudmise määra.

6.40. Käesoleva aasta kinnitava avalduse auditi käigus leidsime, et:
o

DG AGRI ajakohastas oma pettuseriski analüüsi viimati 2016. aastal;

o

OLAF ega DG AGRI ei hinnanud liikmesriikide meetmeid ÜPP kulutustega seotud
pettuste ennetamiseks ja nende vastu võitlemiseks;

o

vaatamata DG AGRI julgustavale toetusele (vt punkt 6.38) kasutas enamik
makseasutusi võimalike riskide kindlakstegemiseks vähe Arachne rakendust.
2020. aasta märtsi seisuga osales katseprojektis „Arachne for AGRI“ kaksteist
makseasutust üheksas liikmesriigis.

15

Eriaruanne nr 1/2019: „Võitlemine pettustega ELi raha kasutamisel: vajadus tegutseda“.
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6.41. Täheldasime oma hiljuti avaldatud arvamuses, milles käsitlesime komisjoni

kavandatud üleminekumäärust ÜPP kohta 16, et üha rohkem pööratakse tähelepanu
maksetele, mida tehakse fiktiivsetele põllumajandustootjatele, kes omandavad
põllumajandusmaad ÜPP toetuste saamiseks. Märkisime, et komisjon ja seadusandjad
võiksid kasutada üleminekuperioodi selleks, et hinnata, kas 2020. aasta järgse ÜPP
ettepanekutes esitatud määratluste „tegelik põllumajandustootja“, „toetusõiguslik
hektar“ ja minimaalne „põllumajanduslik tegevus“ nõudeid on vaja selle ohu
kõrvaldamiseks muuta, sealhulgas täpsustades mõistet „põllumajandustootja
kasutuses olev maa“, suurendamata ebaproportsionaalselt põllumajandustootjate
halduskoormust.

16

Arvamus nr 1/2020 komisjoni ettepaneku kohta võtta vastu määrus, millega kehtestatakse
üleminekusätted ühise põllumajanduspoliitika kohta 2021. aastal, punkt 22.
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Järeldus ja soovitused
Järeldus

6.42. Meie kogutud ja käesolevas peatükis (vt punkt 6.8) esitatud üldine auditi

tõendusmaterjal näitab, et veamäär ei olnud oluline väikse riskiga valdkonnas
(otsetoetused), mis moodustas 70% loodusvarade valdkonna maksetest, ning et see oli
oluline kuluvaldkondades, millele me omistasime suurema riski (maaelu areng,
turumeetmed, kalandus, keskkond ja kliimameetmed), mis moodustasid 30%
kõnealuse rubriigi maksetest.

Soovitused

6.43. Lisas 6.3 antakse ülevaade meie leidudest 2016. aasta aastaaruandes

esitatud kahe soovituse põhjal võetud meetmete kohta ja meetmete kohta, mis võeti
2017. aasta aastaaruandes esitatud nende kolme soovituse põhjal, mis vajasid
viivitamatut tegutsemist või mille me soovitasime täita 2019. aasta jooksul. Komisjon
oli neist neli täielikult ja ühe osaliselt ellu viinud.

6.44. Nimetatud kontrolli ning 2019. aastat puudutavate leidude ja järelduste
alusel esitame järgmised soovitused.

Soovitus 6.1
Komisjon peaks oma ÜPP pettuseriskide analüüsi sagedamini ajakohastama,
analüüsima liikmesriikide pettuste ärahoidmise meetmeid ja levitama parimaid tavasid
Arachne rakenduse kasutamisel, et veelgi julgustada makseasutusi seda kasutama.
Tähtaeg: 2021. aasta
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Lisad
6.1 lisa. Tehingute testimise tulemused
2019

2018

251

251

1,9%

2,4%

VALIMI SUURUS JA ÜLESEHITUS
Tehingute arv kokku:
KVANTIFITSEERITAVATE VIGADE HINNANGULINE MÕJU
Hinnanguline veamäär
Ülemine veapiir
Alumine veapiir

2,9%
0,8%
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6.2 lisa. Teave ELi tegevuse kohta liikmesriikides
Ülevaade 2019. aastal igale liikmesriigile rubriigis „Loodusvarad“ jagatud eelarve
täitmise raames tehtud maksest
Summad miljonites eurodes



Liikmesriigid,
kus tehinguid auditeeriti

Allikad: kaardi taust ©OpenStreetMap edasiarendajad
(litsentseerimise alus Creative Commons AttributionShareAlike 2.0 litsents (CC BY-SA)).

Liikmesriik

Rubriik
„Loodusvarad“ Otsetoetused Maaelu areng Turumeetmed
kokku

Prantsusmaa
Hispaania
Saksamaa
Itaalia
Poola
Ühendkuningriik
Rumeenia
Kreeka
Ungari
Iirimaa
Portugal
Tšehhi
Austria
Bulgaaria
Taani
Rootsi
Soome
Madalmaad
Slovakkia
Leedu
Belgia
Horvaatia
Läti
Eesti
Sloveenia
Küpros
Luksemburg
Malta

Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni andmete põhjal.

9747
7017
6214
5772
4563
4053
2870
2559
1819
1546
1360
1268
1255
1221
975
943
890
811
665
658
632
619
475
277
264
80
48
31

6935
5101
4794
3634
3387
3186
1847
1982
1265
1200
671
854
691
785
822
688
523
680
445
469
488
279
253
133
135
49
33
5

2224
1166
1274
1449
1092
774
967
484
511
324
523
394
538
406
101
226
351
90
209
181
79
300
206
125
120
21
14
19

520
588
116
631
28
40
42
57
37
-3
103
16
24
20
11
13
5
24
11
0
61
9
1
1
7
6
1
1

Kalandus

68
162
30
58
56
53
14
36
6
25
63
4
2
10
41
16
11
17
0
8
4
31
15
18
2
4
0
6
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6.3 lisa. Varasemate soovituste põhjal võetud meetmed
Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta
Aasta

Kontrollikoja soovitus

Täielikult
täidetud

Täitmisel
Suuremas
osas

Esitame komisjonile järgmised soovitused.
1. soovitus:

2016

vaadata rohestamistoetusega seotud veariski
vähendamiseks läbi makseasutuste kasutatavad
lähenemisviisid oma põldude identifitseerimise süsteemides
maakategooriate klassifitseerimiseks ja kaasajastamiseks
ning nõutavate ristkontrollide tegemiseks (vt punktid 7.17
ja 7.18 ning selgitus 7.5).

X

2. soovitus:
anda liikmesriikide ametiasutustele suuniseid ja levitada
nende seas parimaid tavasid (nt uue IT-tehnoloogia kasutuse
kohta), tagamaks, et nende kontrollidega tuvastataks
toetatavates projektides osalevate taotlejate ja muude
sidusrühmade vahelised seosed (vt punkt 7.26).

X

Osaliselt

Ei ole
täidetud

Ei
Puudulik
kohaldata tõendusmaterjal
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Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta
Aasta

Kontrollikoja soovitus

Täielikult
täidetud

Esitame komisjonile järgmised soovitused.
1. soovitus:
hinnata liikmesriikide tegevuse tulemuslikkust
turumeetmete ja maaelu arengu maksete vigade põhjuste
kõrvaldamisel ning anda vajaduse korral täiendavaid
suuniseid (vt punktid 7.18–7.24 ja lisa 7.4).
2017

2. soovitus:
kontrollida tähelepanelikumalt sertifitseerimisasutuste
tehingute testimise kvaliteeti (vt punkt 7.32).

X

X

3. soovitus:
kontrollida liikmesriikide ametiasutuste võetud
parandusmeetmete rakendamist, kui komisjon on leidnud,
et ei saa sertifitseerimisasutuse tööle tugineda või võib seda
teha piiratud määral (vt punkt 7.34).

X

Täitmisel
Suuremas
osas

Osaliselt

Ei ole
täidetud

Ei
Puudulik
kohaldata tõendusmaterjal
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7. peatükk
Mitmeaastase finantsraamistiku rubriik 3 „Julgeolek ja
kodakondsus“
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Sisukord
Punkt

Sissejuhatus

7.1.–7.6.

Lühikirjeldus

7.2.–7.5.

Auditi ulatus ja käsitlusviis

Tehingute korrektsus

7.6.
7.7.–7.8.

Sisekontrollisüsteemide elementide kontrollimine

7.9.–7.13.

Auditeerimisasutuste töö läbivaatamine – iga-aastased
kontrolliaruanded ja kulude auditeerimine

7.9.–7.11.

Komisjoni töö läbivaatamine – iga-aastaste
kontrolliaruannete hindamine

7.12.–7.13.

Aasta tegevusaruanded ja muu juhtimiskord

7.14.–7.15.

Järeldus ja soovitused

7.16.–7.17.

Soovitused

7.17.
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Sissejuhatus
7.1. Käesolevas peatükis esitatakse meie leiud mitmeaastase finantsraamistiku

rubriigi 3 „Julgeolek ja kodakondsus“ kohta. Selgituses 7.1 antakse ülevaade rubriigi
2019. aasta peamistest tegevustest ja kulutustest.

Selgitus 7.1
Mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 3 „Julgeolek ja
kodakondsus“ kulutuste jaotus aastal 2019
2019. aasta maksete osakaal ELi eelarvest ja nende jaotus
(miljardites eurodes)

Ränne ja
julgeolek
1,6 (45,3%)




159,1

miljardit
eurot


Julgeolek ja
kodakondsus
3,3
2,0%

Detsentraliseeritud
asutused
1,0 (29,1%)

Programm „Toit ja sööt“
0,2 (7,6%)
Programm „Loov Euroopa“
0,2 (7,3%)
Muud⁽*⁾
0,3 (10,7%)
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2019. aasta auditi andmekogum võrreldes maksetega
0

1

(miljardites eurodes)
2

3

eelrahastamise maksed
⁽**⁾: 2,7

Maksed

kokku: 3,3

vahe-/lõppmaksed:
0,6
vahe-…

Auditi
andmekogum

eelrahastamise tasaarvestamine ⁽***⁾: 1,6 kokku: 3,0
iga-aastased liikmesriikide AMIFi/ISFi
raamatupidamisaruannete heakskiitmise otsused: 0,8

Andmed hõlmavad tarbijate, justiitsküsimuste, õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse
valdkondade kulutusi.
(**)
Eelrahastamine sisaldab ka programmitöö perioodi 2014–2020 jagatud eelarve täitmise raames
tehtud makseid, mida ei olnud kajastatud kindlustandva teabe pakettide aluseks olevates
raamatupidamise aastaaruannetes, mille komisjon kiitis heaks 2019. aastal.
(***)
Eelrahastamise tasaarvestused vastavad alustehingute ühtsele määratlusele (üksikasjad on
toodud lisa 1.1 punktis 11).
(*)

Allikas: Euroopa Liidu 2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne.
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Lühikirjeldus

7.2. Kõnealune rubriik koondab erinevaid poliitikavaldkondi, mille ühine eesmärk on
tugevdada ELi kodakondsuse kontseptsiooni, luues vabadusel, turvalisusel ja õigusel
rajaneva sisepiirideta ala.

7.3. Nagu näidatud selgituses 7.1, on rubriigi kõige olulisem kuluvaldkond ränne ja

julgeolek. Enamik selle valdkonna kulutustest tehakse vaid kahest fondist: Varjupaiga-,
Rände- ja Integratsioonifondist 1 (AMIF) ning Sisejulgeolekufondist (ISF) 2. Suuremat osa
AMIFi ja ISFi vahenditest haldavad liikmesriigid (või assotsieerunud riigid) ning
komisjoni rände ja siseasjade peadirektoraat (DG HOME) koos. AMIFi eesmärk on
edendada rändevoogude tõhusat haldamist ning varjupaiga- ja sisserändeküsimuste
alase liidu ühise lähenemisviisi saavutamist. ISFi üldeesmärk on tagada ELis julgeolek,
hõlbustades samal ajal seaduslikku reisimist ning austades põhivabadusi ja inimõigusi.
Fondil on kaks rahastamisvahendit 3: välispiiride ja viisade rahastamisvahend ning
politseikoostöö rahastamisvahend. Neist esimesest toetatakse piiride integreeritud
haldamist ja ühise viisapoliitika väljatöötamist, teisest aga õiguskaitseasutuste
koostööd ning julgeolekuga seotud riskide ja kriiside haldamise suutlikkuse
parandamist.

7.4. Viis aastat pärast seitsmeaastase programmitöö perioodi algust on liikmesriigid
oma riiklike programmide rakendamist kiirendanud. Märkimisväärsed summad on aga
endiselt kasutamata; programmide lõpu lähenedes on tähtis vältida tugevnevat survet
liikmesriikide ametiasutustele. Selgituses 7.2 esitatakse kokkuvõte kuludest, mille
liikmesriigid on esitanud komisjonile hüvitamiseks alates programmitöö perioodi
algusest.

1

Vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 516/2014, millega luuakse Varjupaiga-,
Rände- ja Integratsioonifond.

2

Need kaks fondi asendasid eelmise programmitöö perioodi jooksul kasutusel olnud SOLIDi
programmi.

3

Vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 515/2014, millega luuakse
Sisejulgeolekufondi osana välispiiride ja viisade rahastamisvahend; ning Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 513/2014, millega luuakse Sisejulgeolekufondi osana
politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje
rahastamisvahend.
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Selgitus 7.2
AMIFi ja ISFi riiklike programmide rakendamist on küll kiirendatud,
kuid ka olemasolev eelarve suureneb endiselt
(miljonites eurodes)

Kumulatiivsed kulutused (AMIF)

Kumulatiivsed kulutused (ISF)

Olemasolev eelarve

3 600
3 200
2 800

2 037

2 400
1 957

2 000
1 600
1 200

1 263
1 510

800
400

529 475
102
63
0
2014–2015

952
733

460

248

2014–2016

1 055

548

2014–2017

1 540
896
2014–2018(*)

AMIFi/ISFi liikmesriigi tasandi kulud deklareeritakse komisjonile ja komisjon kiidab need kulude
kandmisele järgneval aastal heaks. Seega sisaldab komisjoni 2019. aasta raamatupidamise
aastaaruanne liikmesriikide 2018. aasta kulusid.
(*)

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

7.5. Veel üks märkimisväärne osa eelarverubriigist hõlmab 14 detsentraliseeritud

asutuse 4 rahastamist, kes rakendavad ELi peamisi prioriteete rände ja julgeoleku,
õiguskoostöö ja tervishoiu valdkonnas. Suuruselt järgmise osa eelarvest moodustavad
programm „Toit ja sööt“, mille eesmärk on tagada inimeste, loomade ja taimede tervis
kõigis toiduahela etappides, ning ELi raamprogramm „Loov Euroopa“, mis toetab
kultuuri- ja audiovisuaalsektorit. Eelarve hõlmab veel mitut programmi, mille ühine
eesmärk on julgeoleku ja kodakondsuse valdkonna tugevdamine; need programmid
keskenduvad justiitsküsimuste, tarbijate, õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse
teemadele.

4

Tervishoid: ECDC, EFSA, EMA, ECHA. Siseasjad: Frontex, EASO, Europol, CEPOL, eu-LISA,
EMCDDA. Õigus: Eurojust, FRA, EIGE, EPPO. Meie iga-aastased eriaruanded koos
arvamusega iga nimetatud asutuse tegevuse seaduslikkuse ja korrektsuse on leitavad
kontrollikoja veebisaidil.
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Auditi ulatus ja käsitlusviis

7.6. Vastavalt lisas 1.1 kirjeldatud auditi käsitlusviisile ja meetodeile kontrollisime

kõnealuse mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi puhul 2019. aastal järgmist:
a)

19 tehingust koosnevat valimit, mis koostati nii, et see aitaks kaasa meie üldise
kinnitava avalduse koostamisele, kuid ei ole statistiliselt esinduslik mitmeaastase
finantsraamistiku kõnealuse rubriigi kulutuste suhtes. Seetõttu ei hinnanud me
selle mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi veamäära. Valim koosnes kaheksast
liikmesriikidega jagatud eelarve täitmise raames tehtud tehingust 5, kaheksast
komisjoni poolt otse täidetava eelarve raames tehtud tehingust, ühest komisjoni
poolt kaudselt täidetava eelarve raames tehtud tehingust ning kahest tehingust,
mis hõlmasid asutustele tehtud ettemaksete tasaarvestusi;

b)

valitud süsteeme, mille raames uuriti:

c)

i)

kas kaheksa auditeerimisasutuse iga-aastased kontrolliaruanded 6 AMIFi ning
ISFi 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta olid õigusaktidega
kooskõlas 7;

ii)

kas samade auditeerimisasutuste töö kulude auditeerimisel ja nende
menetlused usaldusväärsete auditiarvamuste esitamiseks olid piisavad ja
eeskirjadega kooskõlas;

iii)

kas DG HOME hindas asjakohaselt kõigi AMIFi ja ISFi auditeerimisasutuste
iga-aastaste kontrolliaruannete nõuetele vastavust ning kas need hindamised
hõlmasid kõiki asjakohaseid õigusaktides sätestatud nõudeid;

DG HOME'i ning õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi (DG JUST) aasta
tegevusaruannetes esitatud kulutuste korrektsust puudutavat teavet, ning kas see
sisaldus komisjoni iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes.

5

Saksamaa, Kreeka, Itaalia, Küpros, Leedu, Poola, Sloveenia ja Ühendkuningriik.

6

Samad liikmesriigid, kust olid pärit valimi kaheksa tehingut.

7

Komisjoni 16. mai 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2018/1291, millega muudetakse
delegeeritud määrust (EL) nr 1042/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määrust (EL) nr 514/2014 seoses vastutavate asutuste määramise, nende juhtimisja kontrollialaste ülesannete ning auditeerimisasutuste seisundi ja kohustustega.
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Tehingute korrektsus
7.7. 19-st kontrollitud tehingust seitse (37%) sisaldas vigu. Avastasime kolm

kvantifitseeritavat viga, millel oli finantsmõju ELi eelarvest makstud summadele.
Sellekohane näide on toodud selgituses 7.3.

Selgitus 7.3
Palgakulud olid esitatud tegelikust suuremana
Auditeerisime Küprosel ühte AMIFi rahastatud projekti, mida viis ellu üks
rahvusvaheline organisatsioon. Projekt hõlmas teabe andmist, individuaalset
juhendamist ja toetust rändajatele, kes soovivad oma päritoluriiki tagasi
pöörduda. Kontrollisime viit otseselt projekti kallal töötavat inimest puudutavaid
palgatõendeid, tööajatabeleid, makseid ja raamatupidamiskirjeid. Organisatsioon
oli taotlenud palgakulude (bruto) suurendamist 6% võrra, et maksta lepingute
lõppemisega seotud hüvitisi, milleks töötajatel tegelikult õigust ei olnud. Seega ei
olnud nimetatud summa projektiga seotud ega vastanud otseste
rahastamiskõlblike kulude määratlusele. Projekti kogukulud olid seega esitatud
tegelikust suuremana.

7.8. Leidsime ka neli õigusnormide eiramise juhtumit, millel ei olnud finantsmõju
ELi eelarvele. Nagu varasematelgi aastatel, olid need seotud projektide valimise ja
hanke-eeskirjadega. Nende eeskirjade eiramine võib kahjustada ELi kulutuste
usaldusväärset finantsjuhtimist ja mõjutada deklareeritud kulude
rahastamiskõlblikkust.

200

Sisekontrollisüsteemide elementide
kontrollimine
Auditeerimisasutuste töö läbivaatamine – iga-aastased
kontrolliaruanded ja kulude auditeerimine

7.9. Auditeerisime tööd, mida tegid kaheksa asutust, kelle ülesanne on auditeerida

oma liikmesriikide AMIFi/ISFi raamatupidamise aastaaruandeid 8 ning esitada
komisjonile iga-aastane kontrolliaruanne. Meie eesmärk oli kinnitada, et need
auditeerimisasutused olid
a)

käsitlenud kõiki makseliike, mida fondide rakendamise eest vastutavad asutused
olid teinud;

b)

kasutanud asjakohast valimi moodustamise meetodit;

c)

kaasanud valimisse piisavalt tehinguid, et teha järeldusi kogu andmekogumi
kohta;

d)

veamäära õigesti arvutanud 9 ja

e)

kehtestanud piisavad menetlused usaldusväärsete auditiarvamuste ja -aruannete
esitamiseks 10.

7.10. Kõik auditeerimisasutused on välja töötanud ja rakendanud piisava

kvaliteediga üksikasjalikud menetlused, et tagada eeskirjades nõutud aruandlus.
Leidsime teatavaid puudusi, mille mõju raamatupidamisaruannetele ei olnud piisavalt
oluline, et see võiks vähendada auditeerimisasutuste järelduste usaldusväärsust.
Esitame oma leiud allpool selgituses 7.4.

8

AMIF: Saksamaa, Kreeka, Itaalia, Küpros, Leedu, Poola ja Ühendkuningriik; ISF: Sloveenia.

9

Vastavalt komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2018/1291 sätestatud nõuetele.

10

Kooskõlas juhtimis- ja kontrollisüsteemide põhinõudega nr 14 – vt komisjoni
rakendusmääruse (EL) 2017/646 lisa.
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Selgitus 7.4
Puudused iga-aastastes kontrolliaruannetes
Puudused

Auditeerimisasutuse
liikmesriik

Probleemid valimite
moodustamisel: riskipõhise,
mitte juhuvaliku metoodika
kasutamine, ebatäpsed
väärtused valimite suuruse
kindlaksmääramisel.

Sloveenia

Vastutav asutus esitas
raamatupidamise aastaaruande
projekti auditeerimisasutusele
enne oma kohapealsete
kontrollide lõpuleviimist. Sellega
kaasnes oht, et
auditeerimisasutus võib
auditeerida valesid
raamatupidamisaruandeid.

Itaalia, Sloveenia

Üldiste ja/või allesjäänud
veamäärade ebatäpne
arvutamine.

Saksamaa, Itaalia

Tehniline abi jäeti auditi
andmekogumist välja ja seda ei
kajastatud iga-aastases
kontrolliaruandes.

Sloveenia

Ettemaksed jäeti auditi
andmekogumist osaliselt välja ja
seda ei kajastatud iga-aastases
kontrolliaruandes.

Saksamaa

Valimi moodustamiseks jaotati
projektid kahte alarühma
(ettemaksed ja kantud kulud).
Selline jaotus ei olnud alati õige.

Küpros

Võimalik mõju

Esitatud andmed ei
ole usaldusväärsed.
Auditeerimisasutuse
töö annab piiratud
kindlust.
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7.11. Valisime samalt kaheksalt auditeerimisasutuselt välja 62 audititoimikut ning

kontrollisime nende alusel, kas auditiprotseduurid olid piisavad ja hõlmasid kõiki
AMIFi/ISFi määrustes sätestatud toetuskõlblikkuse kriteeriume 11. Kokkuvõttes
leidsime, et auditeerimisasutustel olid oma järelduste toetamiseks üksikasjalikud
auditikavad ja kontrollnimekirjad. Samas leidsime oma töö käigus ka puudusi, mis on
esitatud selgituses 7.5.

Selgitus 7.5
Puudused auditeerimisasutuste töös
Puudused
Audiitorid ei kontrollinud alati
kõiki projektide valiku- ja/või
hindamiskriteeriume.

Itaalia, Küpros

Ebapiisav kontrolljälg või
audititöö puudulik
dokumenteerimine.

Kreeka, Küpros,
Leedu,
Ühendkuningriik

Audiitorid ei kontrollinud alati
kõiki asjakohaseid
olemasolevaid tõendeid, et
kinnitada sihtrühmade
toetuskõlblikkust,
deklareeritud kulude
rahastamiskõlblikkust või
kulude mõistlikkust.

11

Auditeerimisasutuse
liikmesriik

Itaalia, Küpros

Võimalik mõju

Rahastamiskõlbmatuid
kulusid ei avastatud.
Auditijäreldused ei ole
usaldusväärsed.
Auditeerimisasutuse
töö annab piiratud
kindlust.

Vt komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/646 lisas esitatud põhinõue nr 12.
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Komisjoni töö läbivaatamine – iga-aastaste kontrolliaruannete
hindamine

7.12. Kontrollisime, kuidas hindas DG HOME auditeerimisasutuste iga-aastaste

kontrolliaruannete nõuetele vastavust; seejuures uurisime, kuidas DG HOME kasutas
neid aruandeid AMIFi/ISFi liikmesriikide 2018. aasta raamatupidamise aastaaruannete
kontrollimiseks ja heakskiitmiseks. Selleks valisime välja 12 aruannet 12 ja uurisime,
kuidas DG HOME oli neid kontrollinud. Leidsime, et kontrollitud hindamised olid hästi
struktureeritud ja täpsed ning hõlmasid kõiki asjakohaseid õiguslikke aspekte. DG
HOME kasutas kontrolliaruannetes esitatud teavet asjakohaselt, et teha oma
kontrollimise ja heakskiitmise otsuseid.

7.13. Avastasime oma auditi käigus siiski kaks puudust (vt selgitus 7.6), mis võivad

vähendada seda, mil määral komisjon saab iga-aastastele kontrolliaruannetele
toetuda.

Selgitus 7.6
Puudused, mis tulenevad sellest, kuidas komisjon iga-aastaseid
kontrolliaruandeid hindab
Puudused

Võimalik mõju

Vastutavad ametiasutused ei kasuta vahemaksete jaoks
sama määratlust 13.

See võib ohustada
esitatud andmete
väärtust ja
täielikkust

Komisjon ei andnud auditeerimisasutustele suuniseid
auditite 10% minimaalse katvuse 14 arvutamiseks, kui nad
kasutavad mitmetasandilist valimi moodustamist.
Teatavatel juhtudel leidis komisjon, et
auditeerimisasutuste töö ei ole piisav.

Auditijärelduste
usaldusväärsus on
ebakindel

12

AMIF: Bulgaaria, Tšehhi, Prantsusmaa, Madalmaad, Austria, Portugal ja Slovakkia; ISF: Eesti,
Hispaania, Island, Malta ja Soome.

13

AMIFi/ISFi iga-aastaste tasaarvestuse maksetaotluse vormis määratletakse vahemaksed
käimasoleva projekti toetusesaaja kantud kulude hüvitamisena. Mõned liikmesriigid
leiavad, et ettemaksed võivad samuti olla vahemaksed; leidsime, et teised liikmesriigid olid
teinud mitu vahemakset, ilma et oleksid ettemakseid enne tasaarvestanud.

14

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2018/1291 artikli 14 lõige 4.
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Aasta tegevusaruanded ja muu
juhtimiskord
7.14. Vaatasime läbi DG HOME’i ja DG JUSTi aasta tegevusaruanded ning ei

tuvastanud meie leidudega vastuolus olevat teavet. Meie 2019. aasta piiratud valim
(19 tehingut) ei ole aga piisav, et võrrelda meie audititulemusi kahe peadirektoraadi
poolt kulutuste korrektsuse kohta esitatud teabega.

7.15. Vaatasime läbi DG HOME’i ja DG JUSTi koostatud hinnangud veariski

sisaldanud summade kohta makse tegemise ajal ja kontode sulgemisel. Leidsime, et
need on arvutatud vastavalt asutusesisesele metoodikale ja esitatud korrektselt igaaastases haldus- ja tulemusaruandes.

205

Järeldus ja soovitused
7.16. Mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 3 „Julgeolek ja kodakondsus“ (vt

punkt 7.6) auditi ulatus kavandati nii, et see aitaks kaasa meie üldise kinnitava
avalduse koostamisele, kuid ei ole statistiliselt esinduslik mitmeaastase
finantsraamistiku kõnealuse rubriigi kulutuste suhtes. Seetõttu ei hinnanud me selle
mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi veamäära. Tehingute ja süsteemide uurimisel
ilmnes siiski kolm valdkonda, mis vajaksid parandamist (vt punktid 7.10–7.13).

Soovitused

7.17. 2019. aastat puudutavate leidude alusel esitame komisjonile järgmised

soovitused.

Soovitus 7.1. Auditi katvus
Anda liikmesriikide auditeerimisasutustele AMIFi ja ISFi jaoks suuniseid selle kohta,
kuidas arvutada auditi katvust, kui nad kasutavad alamvalimeid. Nõu tuleks anda
selleks, et tagada valimi moodustamise piisavus ja asjakohasus, andmaks audiitorile
mõistliku aluse järelduste tegemiseks kogu auditi andmekogumi kohta.
Tähtaeg: 2021. aasta jooksul

Soovitus 7.2. Valimi moodustamine
Korrata liikmesriikide AMIFi ja ISFi auditeerimisasutustele, et nad peavad järgima
komisjoni juhiseid valimi moodustamise ja veamäära arvutamise kohta. Eelkõige peaks
kasutama juhuvalimeid, andmekogumi igal valimikontrolli ühikul peaks olema võimalus
saada valituks ja vajaduse korral tuleks kõik vead ekstrapoleerida asjaomasele
andmekogumile.
Tähtaeg: 2021. aasta jooksul

206

Soovitus 7.3. Kontrolljälg
Anda liikmesriikide AMIFi ja ISFi auditeerimisasutustele suuniseid selle kohta, et
asutused dokumenteeriksid piisaval ja asjakohasel viisil oma auditiprotseduuride laadi,
ajastust ja ulatust, nende tulemusi ja kogutud auditi tõendusmaterjali.
Tähtaeg: 2021. aasta jooksul
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8. peatükk
Mitmeaastase finantsraamistiku rubriik 4 „Globaalne Euroopa“
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209

Sissejuhatus
8.1. Käesolevas peatükis esitatakse meie leiud mitmeaastase finantsraamistiku

4. rubriigi „Globaalne Euroopa“ kohta. Selgituses 8.1 antakse ülevaade rubriigi 2019.
aasta peamistest tegevustest ja kulutustest.

Selgitus 8.1
Mitmeaastase finantsraamistiku 4. rubriigi „Globaalne Euroopa“
kulutuste jaotus aastal 2019
2019. aasta maksete osakaal ELi eelarves ja nende jaotus
(miljardites eurodes)

Arengukoostöö rahastamisvahend
(DCI)
2,6 (26,0%)

159,1

Euroopa naabruspoliitika
rahastamisvahend (ENI)
2,1 (20,6%)

miljardit
eurot

Ühinemiseelse abi
rahastamisvahend (IPA)
1,6 (15,7%)

Globaalne Euroopa
10,1
6,3%

Humanitaarabi
2,1 (20,4%)
Muud meetmed ja programmid
1,7 (17,3%)

2019. aasta auditi andmekogum võrreldes maksetega
0

2

Maksed

Auditi
andmekogum

4

(miljardites eurodes)
6

10

8

kokku: 10,1

eelmaksed ⁽*⁾: 7,3

vahe-/lõppmaksed: 2,8

eelmaksete tasaarvestused ⁽*⁾: 5,2

kokku: 8,2

usaldusfondide väljamaksed: 0,2

(*)

Vastavalt alustehingute ühtsele määratlusele (üksikasjad on toodud lisa 1.1 punktis 11).

Allikas: Euroopa Liidu 2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne.
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Lühikirjeldus

8.2. Rubriik „Globaalne Euroopa“ hõlmab tervet ELi üldeelarvest rahastatavat
välistegevuse (välispoliitika) valdkonda. Poliitika eesmärgid on
—

ELi väärtuste (nagu inimõigused, demokraatia ja õigusriigi põhimõte) edendamine
väljaspool Euroopa Liitu;

—

võitlus selliste ülemaailmsete probleemidega, nagu kliimamuutused ja bioloogilise
mitmekesisuse vähenemine;

—

ELi arengukoostöö mõju suurendamine, mille peaeesmärk on vaesuse kaotamine
ja heaolu edendamine;

—

stabiilsuse ja julgeoleku edendamine kandidaat- ja naaberriikides;

—

Euroopa solidaarsuse suurendamine pärast looduslikke ja inimtekkelisi
katastroofe;

—

kriiside vältimise ja lahendamise parandamine, rahu säilitamine, rahvusvahelise
julgeoleku tugevdamine ja rahvusvahelise koostöö edendamine;

—

ELi ja vastastikuste huvide edendamine ELi poliitikavaldkondade välismõõtme
toetamise abil.

8.3. Välistegevuse eelarve täitmises osalevad peamised peadirektoraadid ja

talitused on rahvusvahelise koostöö ja arengu peadirektoraat (DG DEVCO),
naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraat (DG NEAR), Euroopa
kodanikukaitse ja humanitaarabioperatsioonide peadirektoraat (DG ECHO), regionaalja linnapoliitika peadirektoraat (DG REGIO) ning välispoliitika vahendite talitus.

8.4. Rubriigi „Globaalne Euroopa“ maksete summa oli 2019. aastal 10,1 miljardit

eurot 1 ja neid tehti mitmete poliitikavahendite (vt selgitus 8.1) ja abi andmise viiside
(näiteks ehitus-/tarne-/teenuslepingud, toetused, erilaenud, laenutagatised ja
finantsabi, eelarvetoetus ja muud eelarvetoetuse liigid) kaudu enam kui 150 riigis
(vt lisa 8.1).

1

Maksete, sh sihtotstarbelise tulu lõplik rakendamine.
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Auditi ulatus ja lähenemisviis

8.5. Vastavalt lisas 1.1 kirjeldatud auditi käsitlusviisile ja meetodeile kontrollisime

kõnealuse mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi puhul 2019. aastal järgmist:
a)

68 tehingust koosnev valim, millele lisandus seitse tehingut, mille võtsime
allesjäänud veamäära kokkuleppelistest toimingutest 2 ja kohandasime 3, et
korvata nende metoodilised piirangud. Tehingute valimi eesmärk oli aidata kaasa
üldise kinnitava avalduse esitamisele, mitte olla esinduslik mitmeaastase
finantsraamistiku rubriigi 4 „Globaalne Euroopa“ kulutuste suhtes. Seetõttu ei
hinnanud me selle mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi veamäära. Valimisse
kuulus 22 DG NEARi, 25 DG DEVCO, 10 DG ECHO ja 11 muud tehingut.
Andmekogumi selle osa puhul, mis hõlmasid DG NEARi ja DG DEVCO allesjäänud
veamäära kokkuleppelisi toiminguid (10%), lisasime valimisse veel 7 tehingut;

b)

DG NEARi ning DG DEVCO iga-aastastes tegevusaruannetes esitatud kulutuste
korrektsust puudutav teave 4 ning selle kajastamine komisjoni iga-aastases haldusja tulemusaruandes.

2

DG NEAR ja DG DEVCO tellivad igal aastal allesjäänud veamäära kokkuleppelised toimingud,
millega hinnatakse nende vigade määra, mis püsivad ka pärast kõiki vigade vältimise,
avastamise ja parandamise eesmärgil nende vastutusvaldkonnas tehtud juhtimiskontrolle.
Allesjäänud veamäära kokkuleppeline toiming ei ole kindlustandev töövõtt ega audit; selle
aluseks on allesjäänud veamäära metoodika ja vastavate peadirektoraatide asjakohased
käsiraamatud.

3

Allesjäänud veamäära kokkuleppeliste toimingute kontrollimise põhjal leidsime, et
võrreldes meie audititööga näeb DG DEVCO allesjäänud veamäära kokkuleppeline toiming
ette tunduvalt vähem kohapealseid kontrolle. Lisaks võimaldavad nii DG DEVCO kui ka DG
NEARi allesjäänud veamäära kokkuleppelised toimingud väiksemas mahus
hankemenetluste kontrollimist. Sarnaselt eelmisele aastale kohandasime seetõttu
käesoleval aastal allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu tulemusi
proportsionaalselt riigihanke-eeskirjade eiramise määraga. Kohandamise aluseks on meie
2014.–2019. aasta kinnitavates avaldustes rubriigi „Globaalne Euroopa“ kohta esitatud
leiud ning eelmiste aastate allesjäänud veamäära kokkuleppeliste toimingute valitud
tehingute testimine (vt punkt 8.18).

4

DG DEVCO aasta tegevusaruande läbivaatamise tulemused on üksikasjalikult esitatud meie
aastaaruandes 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi kohta.
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Tehingute korrektsus
8.6. 68-st kontrollitud tehingust oli vigadest mõjutatud 22 (32,4%). Avastasime 11

kvantifitseeritavat viga, millel oli finantsmõju ELi eelarvest makstud summadele. Lisaks
leidsime 11 juhtumit, mis ei vastanud õiguslikele või finantsnõuetele. Kuna valim ei
pidanud olema käesoleva rubriigi kulutuste suhtes esinduslik, ei ole me veamäära
hinnanud. Tehingute kontrollimisel leidsime näiteid tulemuslikest
sisekontrollisüsteemidest – ühte sellist näidet tutvustatakse selgituses 8.2.
Rahastamiskõlbmatuid kulusid puudutavaid leide käsitletakse selgitustes 8.3 ja 8.4.

Selgitus 8.2
Kaudse eelarve täitmise raames esitatud maksetaotluste tõhus
kontrollimine komisjoni poolt
DG NEAR
EL rahastas 4,5 miljoni euro ulatuses meedet, et toetada VKEde konkurentsivõimet
põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna kohandamisprogrammi raames
Gruusias. Komisjon allkirjastas arengupangaga delegeerimislepingu ja rakendas
meedet kaudse eelarve täitmise raames. Ta menetles panga esitatud maksetaotlust,
millega pank taotles juba kantud kulude heakskiitmist. Me auditeerisime kõnealuse
maksetaotluse kontrollimist ja heakskiitmist komisjoni poolt.
Komisjon analüüsis finantsaruannet ja leidis, et toetusesaaja oli esitanud eelmaksed
koos juba kantud kuludega. Kuna eelmakset ei saa pidada kantud kuluks, ei tohiks
seda taotletava summa hulka arvata. Pärast põhjalikku analüüsi arvas komisjon
taotletud summast maha rohkem kui 80 000 eurot.
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Selgitus 8.3
Ajaarvestussüsteemi puudumine
Välispoliitika vahendite talitus
Auditeerisime ühe valitsusvälise organisatsiooni poolt toetuslepingu raames
komisjonile deklareeritud kulusid. Meetme eesmärk oli ennetada vägivaldset
äärmuslust Tuneesia lõunapiiril. Meetme hinnanguline kogumaksumus oli 1,2
miljonit eurot, mida rahastati täielikult ELi eelarvest.
Kontrollitud tõendavad dokumendid näitasid, et puudus ajaarvestussüsteem, mis
õigustaks kulude jaotamist eri projektide vahel ja tõendaks auditeeritud projektile
kulutatud tegelikku aega. Kontrolljälje puudumine tähendas, et auditeeritud 970 000
euro suurusest kogusummast ei olnud meil võimalik kontrollida 12 800 euro suuruse
kulu täpsust ja see oli seega õigusvastane. Ajaarvestussüsteemi puudumine rikkus ka
lepingutingimusi ja toetusesaaja organisatsioonisiseseid tööpõhimõtteid.
2019. aastal avastasime ajaarvestuse probleeme veel kolmes tehingus, mida
haldasid DG NEAR, DG CLIMA ja DG ECHO.

Selgitus 8.4
Projekti raames deklareeritud rahastamiskõlbmatud
käibemaksumaksed
DG DEVCO
Auditeerisime kulusid, mille rahvusvaheline arengupank oli deklareerinud
komisjoniga sõlmitud delegeerimislepingu alusel seoses tegevusega, mille eesmärk
oli toetada taristuinvesteeringute programmi Lõuna-Aafrikas. Projekti hinnanguline
kogueelarve oli üle 99 miljoni euro, mida rahastas täielikult EL.
Auditeeritud tõendavatest dokumentidest nähtus, et auditeeritud 3,6 miljoni euro
suurused kogukulud sisaldasid rahastamiskõlbmatut käibemaksu üle 300 000 euro
suuruses summas.
2019. aastal avastasime käibemaksuprobleeme veel ühes tehingus, mida haldas
DG ECHO.
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8.7. On kaks kuluvaldkonda, kus tehingutes esineb maksetingimuste tõttu vähem

vigu. Need valdkonnad on i) eelarvetoetus ja ii) rahvusvaheliste organisatsioonide
rakendatavad projektid, mille suhtes kohaldatakse nn eeldavat käsitlusviisi. 2019.
aastal auditeerisime kahte eelarvetoetuse tehingut ja 25 projekti, mida haldasid
rahvusvahelised organisatsioonid, sealhulgas kaheksat nn eeldava käsitlusviisi tehingut
(vt punkt 8.10). Nendes valdkondades me vigu ei tuvastanud.

8.8. Eelarvetoetusega toetatakse riigi üldeelarvet või selle teatud poliitikat või

eesmärki. 2019. aastal maksti ELi üldeelarvest eelarvetoetuseks 824 miljonit eurot.
Uurisime, kas komisjon on täitnud partnerriikidele antava eelarvetoetuse maksete
tingimused ja kontrollinud üldiste rahastamiskõlblikkuse tingimuste (näiteks piisavad
edusammud avaliku sektori finantsjuhtimises) täitmist.

8.9. Õigussätted jätavad aga palju ruumi tõlgendamiseks ja komisjonil on üsna suur
otsustusõigus selle üle, kas üldtingimused on täidetud. Me ei saa korrektsuse auditis
minna toetust saavale riigile komisjoni toetuse maksmise etapist kaugemale, kuna
edasi suunatakse summad selle riigi eelarvevahenditesse 5.

8.10. Kui eeldava käsitlusviisi raames liidetakse komisjoni toetus mitme

rahastajaga projektidele teiste rahastajate panusele ja see ei ole ette nähtud
kindlaksmääratud kuluartiklite rahastamiseks, eeldab komisjon, et kulud on kooskõlas
ELi rahastamiskõlblikkuse eeskirjadega, tingimusel, et toetuse kogusumma sisaldab ELi
osaluse katmiseks piisavalt rahastamiskõlblikke kulusid. Võtsime seda käsitlusviisi
substantiivse testimise käigus arvesse. 2019. aastal maksti ELi üldeelarvest
rahvusvahelistele organisatsioonidele 3,2 miljardit eurot. Nn eeldava käsitlusviisi
osakaal nimetatud summast ei ole teada, kuna komisjon seda eraldi ei arvuta.

5

Mitmes meie eriaruandes vaadeldakse eelarvetoetuse tõhusust ja tulemuslikkust, millest
uusimad on eriaruanne nr 9/2019: „ELi toetus Marokole – siiani on tulemused olnud
piiratud“, ja eriaruanne nr 25/2019: „Eelarvetoetuse andmete kvaliteet: puudujäägid
mõningates näitajates ja muutuva summaga maksete kontrollis“ (http://eca.europa.eu).
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Aasta tegevusaruanded ja muu
juhtimiskord
DG NEARi 2019. aasta allesjäänud veamäära kokkuleppeline toiming

8.11. DG NEARi viienda allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu tegi 2019.

aastal välistöövõtja, hinnates nende vigade määra, mis püsisid ka pärast kõiki vigade
vältimise, avastamise ja parandamise eesmärgil selles valdkonnas läbi viidud
juhtimiskontrolle. Toiming on oluline element, millel põhineb peadirektori kinnitav
avaldus ning mis annab teavet iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes avaldatud
välistegevuse valdkonna tehingute korrektsuse kohta.

8.12. Toimingu käigus kontrolliti ajavahemikul september 2018 kuni august 2019

suletud lepingute 365 tehingust koosnevat esinduslikku valimit (vt selgitus 8.5).

Selgitus 8.5
2018

2006–2017

1. septembrist 2018 kuni
31. augustini 2019 suletud
lepingud on seotud aastail
2005–2018 tehtud
maksetega.

2006–2017

2019

2020

Oma 2019. aasta tegevusaruandes annab komisjon 2018. aasta kulude kohta
kindlust allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu põhjal

Sisend

2019. aasta tegevusaruandes põhineb DG DEVCO
ja DG NEARi allesjäänud veamäära kokkuleppeline
toiming ajavahemikul 1. september 2018 kuni
31. august 2019 suletud lepingutel.
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DG NEAR
2019. aasta
tegevusaruanne
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1

2019. aasta aastaaruandes kontrollib kontrollikoda valimit, mis
koosneb 68-st 2019. aastal tehtud vahe-/lõppmaksest ja
eelmaksete tasaarvestusest. Valim ei ole representatiivne,
mistõttu me käesolevas peatükis veamäära ei esita.

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

Euroopa
Kontrollikoja
eelarveaasta
2019
aastaaruanne
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8.13. DG NEAR tutvustas oma aasta tegevusaruandes 2019. aasta allesjäänud

veamäära kokkuleppelise toimingu tulemusi. Peadirektoraadi üldine hinnanguline
allesjäänud veamäär oli 0,53%, mis jääb alla komisjoni seatud 2% suuruse olulisuse
piirmäära. Eelmise kahe aasta allesjäänud veamäärad olid 0,67% (2017) ja 0,72%
(2018).

8.14. Allesjäänud veamäära kokkuleppeline toiming ei ole kindlustandev töövõtt

ega audit; selle aluseks on allesjäänud veamäära metoodika ja DG NEARi koostatud
käsiraamat. Tuvastasime piirangud, mis võivad põhjustada allesjäänud veamäära
tegelikust väiksemaks hindamist. Allesjäänud veamäära kontroll ei hõlma piisavalt
hankemenetluste teatavaid aspekte, nagu kandidaatide tagasilükkamise põhjused või
hankemenetluse võitnud pakkuja vastavus kõigile valiku- ja hindamiskriteeriumidele;
samuti ei kontrollita projektikonkursside menetlusi ega otselepingute sõlmimise
põhjendusi.

8.15. Allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu analüüsis leidsime, et selleks,

et võtta arvesse meie soovitust 6 suurendada otsetoetuste kaalu valimi andmekogumis,
võttis komisjon selliste projektide puhul kasutusele täiendava veamäära (edaspidi
„toetuste määr“). See andis peadirektorile täiendava aluse säilitada varem esitatud
reservatsioon, mille põhjuseks oli otsese eelarve täitmise toetustega seotud suur risk.
Üldiselt kohaldab töövõtja allesjäänud veamäära valimi suhtes 2% suurust olulisuse
piirmäära ja 95% suurust usaldusnivood 7. Toetuste määra puhul andis allesjäänud
veamäära metoodika madalama usaldusnivoo – 80% –, mis viis selle andmekogumi osa
tegeliku veamäära vähem täpse hindamiseni. See käsitlusviis ei võta arvesse selle
valdkonnaga seotud suurt riski. Isegi kui toetuste suhtes kohaldataks 95% suurust
usaldusnivood, oleks tehingute koguvalim siiski väiksem kui eelmisel aastal.

6

Vt meie 2017. aasta aastaaruande 9. peatüki 2. soovitus.

7

Tõenäosus, et andmekogumi veamäär jääb teatavasse vahemikku („usaldusvahemik“).
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8.16. DG NEARi allesjäänud veamäära hindamismeetod annab töövõtjale iga

konkreetse vea hindamisel laia tõlgendamisruumi. Näiteks juhul, kui tehingu kohta ei
ole dokumente esitatud, on töövõtjal õigus hinnata veamäära ja määrata nende
puudumise põhjuste paikapidavus. See käsitlusviis ei taga ühesuguste või sarnaste
tulemuste järjepidevat käsitlemist. Allesjäänud veamäära töövõtja ei teinud sel aastal
ühtegi sellist hinnangut.

8.17. Lisaks täheldasime selliste tehingute arvu vähenemist, mille puhul ei tehtud

substantiivset kontrolli, kuna allesjäänud veamäära kokkuleppeline toiming tugines
täielikult varasemale kontrollitööle. 2019. aastal tugineti täielikult varasematele
kontrollidele 63 tehingu puhul (17,2%); 2018. aastal oli see näitaja 118 (23,6%) ja 2017.
aastal 57 (12,2%). Nende tehingute arv, mille puhul tugineti osaliselt varasemale
kontrollitööle, on siiski suurenenud (33,3% 2019. aastal võrreldes 25,3%-ga 2018.
aastal). Mõlemal aastal moodustasid täieliku ja osalise tuginemisega tehingud kokku
ligikaudu 50% kogu valimist. Allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu eesmärk
on mõõta „vigu, mida ei ole ühegi kontrolli abil ennetatud, avastatud ega parandatud“.
Kuna poolte valimis sisaldunud tehingute puhul tuginetakse täielikult või osaliselt
varasemate kontrollide tulemustele, ei mõõda allesjäänud veamäär neid vigu täielikult.
Liigne tuginemine teiste tööle võib mõjutada allesjäänud veamäära kokkuleppelise
toimingu peamise eesmärgi saavutamist, mõjutades allesjäänud veamäära.

8.18. Oma 2017. ja 2018. aasta aastaaruannetes andsime teada DG NEARi

allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu metoodika puudustest. Selle
tulemusena tegime oma 2018. ja 2019. aasta kinnitavate avalduste jaoks täiendavalt
kontrolle valdkondades, kus olime selliseid puudusi leidnud. 2019. aasta puhul valisime
varasematest allesjäänud veamäära kokkuleppelistest toimingutest juhuvalimi põhjal
välja kuus tehingut – keskmiselt kaks tehingut iga külastatud ELi delegatsiooni kohta.
Kolm neist olid vigadest mõjutatud.
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DG NEARi aasta tegevusaruanne

8.19. Vaatasime läbi DG NEARi 2019. aasta tegevusaruanded ning ei tuvastanud
meie leidudega vastuolus olevat teavet.

8.20. DG NEARi hinnangul sisaldas 2019. aastal heaks kiidetud kulutustest (2,8

miljardit eurot) maksmise ajal veariski 23,9 miljonit eurot (0,84% 2019. aasta
heakskiidetud kulutustest). Peadirektoraat prognoosis, et tema kontrollidega
parandatakse sellest riski sisaldavast kogusummast järgnevatel aastatel 8,8 miljonit
eurot (36,8%) 8. Selle alusel kinnitas peadirektor, et peadirektoraadi finantsrisk jäi alla
2% suuruse olulisuse piirmäära. Arvestades, et meil ei ole esinduslikku valimit
mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi „Globaalne Euroopa“ veamäära hindamiseks,
ei ole meil võimalik seda kinnitust oma audititöö tulemustega võrrelda.

8.21. DG NEAR ei toonud oma aasta tegevusaruandes välja allesjäänud veamäära

kokkuleppelise toimingu piiranguid. Ta tegi siiski jõupingutusi, et kasutada
tagasimaksekorralduste analüüsimisel konservatiivset käsitlusviisi. Korrigeerimisvõime
arvutamisel arvestati meie varasemate soovituste kohaselt üksnes summasid, mis
nõuti sisse tagantjärele avastatud õigusnormide rikkumise ja vigade tõttu, vältides
seega liiga suurte summade deklareerimist.

DG DEVCO aasta tegevusaruanne ja allesjäänud veamäära
kokkuleppeline toiming

8.22. DG DEVCO 2019. aasta tegevusaruande ja allesjäänud veamäära

kokkuleppelise toimingu läbivaatamise tulemused on üksikasjalikult esitatud meie
aastaaruandes 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi kohta.

8

Lõpetamise seisuga veariski sisaldav summa kujutab endast erinevust makse tegemise ajal
veariski sisaldava summa ja hinnanguliste korrektsioonide vahel (15,1 miljonit eurot 2019.
aastal).
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Järeldused ja soovitused
Järeldused

8.23. Tehingute valimi eesmärk oli aidata kaasa üldise kinnitava avalduse

esitamisele, mitte olla esinduslik mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 4 „Globaalne
Euroopa“ kulutuste suhtes. Seetõttu ei ole me selle mitmeaastase finantsraamistiku
rubriigi veamäära hinnanud (vt punkt 8.5). Tehingute ja süsteemide uurimisel ilmnes
siiski kolm valdkonda, mis vajaksid parandamist.

Soovitused

8.24. Lisas 8.2 antakse ülevaade järelkontrolli tulemustest seoses meie 2016. aasta
aastaaruandes esitatud nelja soovitusega, mis vajasid kas viivitamatut tegutsemist või
mis tuli rakendada 2019. aastaks. Komisjon on täitnud kolm soovitust täielikult ja ühe
osaliselt 9.

8.25. Varasemate soovituste täitmise analüüsi ning 2019. aastat puudutavate
leidude ja järelduste alusel esitame komisjonile järgmised soovitused.

Soovitus 8.1
Avalikustada allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu piirangud DG NEARi 2020.
aasta tegevusaruandes ja tulevastes iga-aastastes tegevusaruannetes.
Tähtaeg: järgmise aasta tegevusaruande avaldamise ajaks 2021. aasta 1. kvartalis.

9

DG NEARi 2019. aasta tegevusaruandes ei kirjeldata allesjäänud veamäära kokkuleppelise
toimingu ulatust.
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Soovitus 8.2
Tõsta usaldusnivoo, mida DG NEAR kasutab toetuste määra arvutamiseks, allesjäänud
veamäära ülejäänud andmekogumiga samale tasemele, et kajastada täpsemalt
suuremat riski seoses eelarve otsese täitmise raames rakendatavate toetustega.
Tähtaeg: 2021. aasta lõpuks

Soovitus 8.3
Tugevdada DG NEARi, DG DEVCO, DG ECHO, DG CLIMA ja välispoliitika vahendite
talituse kontrolle, tehes kindlaks ja ennetades korduvaid vigu (nt
ajaarvestussüsteemide puudumine ja rahastamiskõlbmatu käibemaksu sissenõudmine
ELi rahastatavate projektide puhul).
Tähtaeg: 2021. aasta lõpuks
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Lisad
8.1 lisa. DG NEARi ja DG DEVCO maksed delegatsioonide kaupa
DG NEARi 7 suurimate kulutustega delegatsiooni
(miljonites eurodes)
1. Palestiina*
2. Maroko
3. Türgi
4. Tuneesia
5. Moldova
6. Jordaania
7. Serbia

145
135
99
86
65
63
58

* Kõnealust nimetust ei tõlgendata Palestiina riigi tunnustamisena ning see ei piira liikmesriikide
seisukohti selles küsimuses.
Allikad: kaardi taust ©OpenStreetMap edasiarendajad (litsentseerimise aluseks Creative Commons
Attribution-ShareAlike 2.0 litsents (CC BY-SA)) ja Euroopa Kontrollikoda Euroopa Liidu 2019. aasta
konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande põhjal.
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DG DEVCO 5 suurimate kulutustega delegatsiooni
(miljonites eurodes)
1. Afganistan
2. Niger
3. Burkina Faso
4. Mali
5. Etioopia

125
94
84
83
65

Allikad: kaardi taust ©OpenStreetMap edasiarendajad (litsentseerimise aluseks Creative Commons
Attribution-ShareAlike 2.0 litsents (CC BY-SA)) ja Euroopa Kontrollikoda Euroopa Liidu 2019. aasta
konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande põhjal.
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8.2 lisa. Varasemate soovituste põhjal võetud meetmed
Aasta

Kontrollikoja soovitus

Täielikult ellu
viidud

Tehtud edusammude kontrollikojapoolne analüüs
Täitmisel
Ei ole ellu
Ei kohaldata
Suuremas
viidud
Osaliselt
osas

Soovitame DG NEARil
1. soovitus: teha IPA II rahastamisvahendi
abisaajariikide auditeerimisasutustega koostööd nende
pädevuse suurendamiseks; selleks peaks organiseerima
seminare, looma võrgustikke ja kasutama olemasolevaid
vahendeid (nt mestimist ja tehnilist abi);
2016

2. soovitus: töötada välja riskinäitajad, et parandada
sisekontrolli vormide abil tehtavat hindamist, mille
eesmärk on vigade mõju parem hindamine;

X

X

3. soovitus: kirjeldada aasta tegevusaruandes piisavalt
allesjäänud veamäära uuringu ulatust ning esitada
hinnanguline alumine ja ülemine veapiir;
4. soovitus: parandada 2017. aasta korrigeerimisvõime
arvutamist käesolevas aastaaruandes välja toodud
puuduste kõrvaldamise abil.

X

X

Puudulik
tõendusmaterjal

224

9. peatükk
Mitmeaastase finantsraamistiku rubriik 5 „Haldus“
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Sisukord
Punkt

Sissejuhatus
Lühikirjeldus
Auditi ulatus ja käsitlusviis

Tehingute korrektsus
Tähelepanekud tehingute valimi kohta

9.1.–9.5.
9.3.
9.4.–9.5.
9.6.–9.12.
9.7.–9.9.

Euroopa Parlament

9.8.

Euroopa Komisjon

9.9.

Tähelepanekud järelevalve- ja kontrollisüsteemide kohta

9.10.–9.12.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

9.11.–9.12.

Iga-aastased tegevusaruanded

9.13.

Tähelepanekud institutsioonide ja asutuste kohta

9.14.–9.19.

Lepinguliste töötajate arvu ja nendega seotud eelarveassigneeringute
suurenemine 2012.–2018. aastal

9.14.–9.19.

Järeldus ja soovitused

9.20.–9.22.

Järeldus
Soovitused

Lisad
9.1 lisa. Rubriigi „Haldus” tehingute testimise tulemused
9.2 lisa. Varasemate soovituste põhjal võetud meetmed

9.20.
9.21.–9.22.
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Sissejuhatus
9.1. Käesolevas peatükis esitatakse meie leiud mitmeaastase finantsraamistiku

rubriigi 5 „Haldus” kohta. Selgituses 9.1 antakse ELi institutsioonide ja asutuste kaupa
ülevaade rubriigi 2019. aasta kulutustest.

Selgitus 9.1
Mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 5 „Haldus” jaotus
2019. aastal
2019. aasta maksete osakaal ELi eelarves ja nende jaotus
(miljardites eurodes)
Komisjon
6,1 (57,9%)




159,1

Euroopa Parlament
2,0 (19,6%)



Haldus
10,4
6,5%



miljardit
eurot


Euroopa välisteenistus
1,0 (9,2%)
Nõukogu
0,6 (5,4%)
Euroopa Kohus
0,4 (4,0%)
Euroopa Kontrollikoda 0,1 (1,4%)
EMSK 0,1 (1,3%)
Muud 0,1 (1,2%)
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2019. aasta auditi andmekogum võrreldes maksetega
(miljardites eurodes)
0

2

4

6

8

10
eelmaksed ⁽*⁾: 0,1

Maksed

kokku: 10,4
vahe-/lõppmaksed:
vahe-… 10,3

Auditi
andmekogum

kokku: 10,4

eelmaksete tasaarvestused ⁽*⁾: 0,1

Eelrahastamine hõlmab makseid vastavalt alustehingute ühtsele määratlusele (üksikasjad on
toodud lisa 1.1 punktis 11).
(*)

Allikas: Euroopa Liidu 2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne.

9.2. Euroopa Liidu asutusi ja muid organeid1 ning Euroopa koole2 käsitleme eraldi
aruannetes. Meie volitused ei hõlma Euroopa Keskpanga finantsauditit.

Lühikirjeldus

9.3. Halduskulud sisaldavad peamiselt personalikulusid, mis moodustavad

kogusummast umbes 60%, ning hoonete, seadmete, energia, side ja infotehnoloogiaga
seotud kulusid. Meie töö on paljude aastate vältel näidanud, et valdkonna kulutustes
sisalduv risk on väike.

1

Meie iga-aastased eriaruanded asutuste ja muude organite kohta avaldatakse Euroopa Liidu
Teatajas.

2

Me esitame iga-aastase raamatupidamise aastaaruande Euroopa koolide kuratooriumile
ning selle koopia Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile.
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Auditi ulatus ja käsitlusviis

9.4. Vastavalt lisas 1.1 kirjeldatud auditi käsitlusviisile ja meetodeile kontrollisime

kõnealuse mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi puhul järgmist:
a)

45 tehingut hõlmavat valimit, mis koostati nii, et see oleks esinduslik
mitmeaastase finantsraamistiku kogu kõnealuse rubriigi kulutuste suhtes.
Valimisse kuulusid kõigi ELi institutsioonide ja asutuste tehingud. Meie eesmärk
oli kaasa aidata üldise kinnitava avalduse esitamisele vastavalt lisale 1.1;

b)

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Euroopa Regioonide Komitee ning
Euroopa Andmekaitseinspektori järelevalve- ja kontrollisüsteeme 3;

c)

kõigi institutsioonide ja asutuste (teiste seas ka eelkõige halduskulude haldamise
eest vastutavate Euroopa Komisjoni peadirektoraatide ja ametite 4) iga-aastastes
tegevusaruannetes kulutuste korrektsuse kohta esitatud teavet ja seda, kas see
teave vastab üldjoontes meie auditite käigus leitule;

d)

lepinguliste töötajate arvu ja sellega seotud maksete suurenemist 2012.–
2018. aastal kõigis institutsioonides ja asutustes (sealhulgas rakendusametites,
kuid välja arvatud Euroopa Ombudsman, Euroopa Andmekaitseinspektor,
detsentraliseeritud asutused, ühisettevõtted ning Euroopa Innovatsiooni- ja
Tehnoloogiainstituut).

9.5. Meie enda kulutusi auditeerib organisatsiooniväline audiitorühing5. Meie

31. detsembril 2019 lõppenud eelarveaasta finantsaruannete auditeerimise tulemused
on esitatud punktis 9.7.

3

Auditi käigus kontrollisime iga süsteemi järgmisi konkreetseid osi: sisekontrollistandardid,
riskijuhtimine, eel- ja järelkontrollid, erandite register, juhtimisalane järelevalve, siseauditi
aruanded ja pettusevastased meetmed.

4

Personalihalduse ja julgeoleku peadirektoraat (HR), individuaalsete maksete haldamise ja
maksmise amet (PMO), infrastruktuuri- ja logistikaametid Brüsselis (OIB) ja Luxembourgis
(OIL) ning informaatika peadirektoraat (DIGIT).

5

PricewaterhouseCoopers, Société à responsabilité limitée, Réviseur d'Entreprises.
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Tehingute korrektsus
9.6. Tehingute testimise tulemused on kokkuvõtlikult esitatud lisas 9.1. Kontrollitud
45 tehingust sisaldas kvantifitseeritavaid vigu 3 (6,7%). Kvantifitseeritud vigadest
tulenevalt jäi hinnanguline veamäär allapoole olulisuse piirmäära.

Tähelepanekud tehingute valimi kohta

9.7. Kõnealuseid küsimusi käsitletakse punktides 9.8 ja 9.9 ning need puudutavad

Euroopa Parlamenti ja komisjoni. Me ei leidnud konkreetseid puudusi nõukogu,
Euroopa Kohtu, Euroopa Kontrollikoja, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Euroopa
Regioonide Komitee, Euroopa Ombudsmani, Euroopa Andmekaitseinspektori ega
Euroopa välisteenistuse töös.

Euroopa Parlament

9.8. Me tuvastasime vigu ühes makses Euroopa tasandi erakonnale. See oli seotud
kulude rahastamiskõlblikkuse eeskirjade rikkumisega: puudusid hankemenetlus,
kirjalikud lepingudokumendid ja tõendid tegelikult kantud kulude kohta. Oleme ka
varem teatanud sarnastest puudustest fraktsioonide ja ühe Euroopa tasandi
erakonnaga seotud tehingutes6.

Euroopa Komisjon

9.9. Leidsime personalikulude ning individuaalsete maksete haldamise ja maksmise
ameti (PMO) makstavate peretoetuste haldamisega seotud vigu vähem kui
varasematel aastatel 7. PMO on sel aastal leitud vead juba parandanud.

6

Vt 2014. aasta aastaaruande punkt 9.11, 2015. aasta aastaaruande punkt 9.11 ja 2016.
aasta aastaaruande punkt 10.15.

7

Vt 2018. aasta aastaaruande punkt 10.8.

230

Tähelepanekud järelevalve- ja kontrollisüsteemide kohta

9.10. Peale punktides 9.11 ja 9.12 tõstatatud küsimuste, mis puudutavad peamiselt

tundlike ülesannetega tegelemise põhimõtteid, ei tuvastanud me muid konkreetseid
probleeme seoses Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Euroopa Regioonide
Komitee ega Euroopa Andmekaitseinspektori järelevalve- ja kontrollisüsteemidega.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

9.11. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ei ole veel välja töötanud oma

sisekontrollistandarditele vastavaid tundlike ülesannetega tegelemise põhimõtteid. Ta
ei ole määratlenud tundlikke ametikohti ega ülesandeid ega teinud riskianalüüsi, et
võtta kasutusele leevendavad kontrollimeetmed ja lõppkokkuvõttes asutusesisesed
töötajate liikuvuse põhimõtted. Kõik see oleks asutuse suurust ja töö laadi arvestades
vajalik.

9.12. Samuti leidsime, et komitee ei ole alates 2014. aastast teinud põhjalikku

riskihindamist. Ainult üks direktoraat on tuvastanud oma eesmärkide saavutamisega
seotud riskid, kuid ei ole veel esitanud selliseid leevendavaid kontrollimeetmeid, mis
aitaksid vähendada neid riske vastuvõetava tasemeni.
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Iga-aastased tegevusaruanded
9.13. Iga-aastastes tegevusaruannetes, mille me läbi vaatasime, ei tuvastatud

olulisel määral vigu.
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Tähelepanekud institutsioonide ja
asutuste kohta
Lepinguliste töötajate arvu ja nendega seotud eelarveassigneeringute
suurenemine 2012.–2018. aastal

9.14. Muudetud personalieeskirjade vastuvõtmisega 2014. aastal kehtestati

institutsioonidele ja asutustele kohustus vähendada järk-järgult oma ametikohtade
loetelus 8 sisalduvate ametikohtade (ametnike ja ajutiste töötajate) arvu 5% võrra enne
2018. aastat võrreldes 2012. aasta olukorraga. Me analüüsisime seda oma 2016. aasta
aastaaruandes ja avaldasime 2017. aasta lõpus selle kohta teema kiirülevaate 9. Oma
2019. aasta audititöö käigus analüüsisime täiendavalt lepinguliste töötajate kasutamist
aastatel 2012–2018 (vt selgitus 9.2).

8

Ametikohtade loetelus on esitatud institutsiooni, organi või asutuse kasutada olevate
koosseisuliste ja ajutiste töötajate ametikohtade arv.

9

Vt 2016. aasta aastaaruande punktid 10.9–10.13 ja meie ülevaade nr 2/2017, mis käsitleb
teema kiirülevaadet töötajate arvu 5% võrra vähendamise kohta (www.eca.europa.eu).
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Selgitus 9.2
Personalieeskirjad ja lepingulised töötajad
Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste artiklite 3a ja 3b kohaselt
võetakse lepingulisi töötajaid tööle lepingute alusel, mille võib muuta tähtajatuks
lepinguks, või tähtajaliste lepingute alusel, mille minimaalne kestus on 3 kuud,
kuid mitte rohkem kui 6 aastat. Neile makstakse sageli koosseisuväliste töötajate
eelarvest ja neid ei määrata ametikohtade loetelus sisalduvatele ametikohtadele.
Lepingulised töötajad kuuluvad nelja tegevusüksusesse (I–IV). Muude teenistujate
teenistustingimuste artiklis 80 on kindlaks määratud iga tegevusüksuse ülesanded,
mida sellesse tegevusüksusesse kuuluvad töötajad võivad täita:
o

I tegevusüksus – füüsilise töö või haldusabi andmise ülesanded;

o

II tegevusüksus – kantselei- ja sekretäritööga ning ameti toimimisega
seotud ülesanded ja muud samaväärsed ülesanded;

o

III tegevusüksus – täidesaatvad ning dokumentide koostamise ja
raamatupidamisega seotud ülesanded ja muud samaväärsed tehnilised
ülesanded;

o

IV tegevusüksus – administratiivsed, nõuandvad ja keelelised ülesanded
ning samaväärsed tehnilised ülesanded.

9.15. Leidsime, et institutsioonid ja asutused10 vähendasid oma ametikohtade

loetelu 1409 ametikoha võrra (3%) ning suurendasid samal ajal järk-järgult lepinguliste
töötajate arvu. Perioodi jooksul suurenes lepinguliste töötajate osakaal kogu tööjõu 11
prognoosides 17%-lt 22%-le 12.

10

See osa ei hõlma Euroopa Ombudsmani ega Euroopa Andmekaitseinspektori töötajate arvu.

11

Tööjõu all mõistetakse siin koosseisulisi ja ajutisi ametnikke ning lepingulisi töötajaid. See ei
hõlma muid lepingulisi suhteid, nagu kohalikud töötajad, ajutised töötajad, riikide lähetatud
eksperdid, praktikandid jne.

12

2018. aastal oli see osakaal komisjoni puhul 21%, Euroopa Parlamendi puhul 21%, Euroopa
välisteenistuse puhul 24% ja rakendusametite puhul 77%. Teiste institutsioonide ja asutuste
puhul oli see palju väiksem.
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9.16. Lepinguliste töötajate arvu suurenemine aasta lõpu seisuga (vt selgitus 9.3)

erineb institutsioonide, asutuste ja täitevasutuste vahel märkimisväärselt. Kuigi see on
osaliselt tingitud üksuste erinevast suurusest, kajastab see ka kiiresti muutuvatest
prioriteetidest tulenevate uute ülesannete mõju töötajate arvule, näiteks:
—

Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) poolt muude komisjoni talituste ja
kolmandate isikute nimel tehtud lisatöö ning varem riigisisese õiguse alusel tööle
võetud stipendiaatide 13 asendamine suure hulga IV tegevusüksuse
valdkondadesse tööle võetud teadus- ja tehnilise toe ametnikega;

—

komisjoni poolt rakendusametitele delegeeritud uute programmide elluviimine 14,
mis oli eelarve ja komisjoni töötajate üleviimise seisukohast neutraalne;

—

tugiteenuste institutsioonisiseseks muutmine Euroopa Parlamendis
(I tegevusüksuse turvatöötajad ja autojuhid);

—

Euroopa välisteenistusele pandud uued kohustused, eriti ühise julgeoleku- ja
kaitsepoliitika ning väärinfovastase tegevuskava valdkonnas. Euroopa
välisteenistus tugevdas ka ELi delegatsioonide füüsilist ja IT-turvalisust.

9.17. Lepinguliste töötajate arvu suurendati ka selleks, et reageerida eri- või

kiireloomulistele olukordadele, näiteks rändekriisile. Peale selle suurenes mõnes
institutsioonis I tegevusüksuse lepinguliste töötajate arv, kuna
kantseleitöötajate/sekretäride alalised ja ajutised ametikohad muudeti lepingulisteks
ametikohtadeks.

13

Aastatel 2012–2018 suurenes Teadusuuringute Ühiskeskuses IV tegevusüksusesse
kuuluvate lepinguliste töötajate arv aasta lõpu seisuga 38-lt 845-le.

14

Nende hulka kuulusid uus teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont
2020“ ning mitmed transpordi, energeetika ning IKTga seotud programmid (Euroopa
ühendamise rahastu raames); konkurentsivõime ja VKEde programm (COSME); haridus-,
kultuuri- ja kodakondsusprogrammid („Loov Euroopa”, „Erasmus+“, „Kodanike Euroopa”);
tervishoiu- ja tarbijaprogrammid („Parem koolitus ohutuma toidu nimel”, liidu kolmas
mitmeaastane tervisevaldkonna tegevusprogramm ja tarbijaprogrammid) ning keskkonnaja kliimameetmete programmid (LIFE). Vt „Communication to the Commission on the
delegation of the management of the 2014–2020 programmes to executive agencies”
(SEC(2013) 493 final, 18.9.2013).
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Selgitus 9.3
ELi institutsioonide, asutuste ja rakendusametite lepinguliste
töötajate arvu suurenemine aastatel 2012–2018 (aasta lõpu seisuga)
lepingulised töötajad

22%

Euroopa Komisjon

7 000

7 238

6 000
5 921
5 000

2012

2013

2014

2015

lepingulised töötajad

1 000
500
0

2017

2018

56%

Rakendusametid

2 000
1 500

2016

1 202

1 879

121%

Euroopa Parlament

1 866

843
421
322
2012

2013

2014

2015

Muud ELi institutsioonid

27%

Euroopa välisteenistus

38%

2016

2017

535

444

2018

Allikas: Euroopa Kontrollikoda ELi institutsioonide, asutuste ja rakendusametite esitatud andmete
põhjal.

9.18. 2018. aasta lõpus töötas institutsioonides, asutustes ja rakendusametites

11 962 lepingulist töötajat, mis on 37% rohkem kui 2012. aastal. Enamik neist töötas
Euroopa Komisjonis ja kuulus peamiselt IV tegevusüksusesse, mis on kõige paremini
tasustatud tegevusüksus. Samamoodi kuulus enamik rakendusametite lepingulisi
töötajaid III ja IV tegevusüksusesse (vastavalt 763 ja 715 töötajat). Selgituses 9.4 on
näidatud iga tegevusüksuse lepinguliste töötajate arvu muutumine aasta kaupa.
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Selgitus 9.4
Lepinguliste töötajate palkade ja töötajate arvu iga-aastane kasv
tegevusüksuste kaupa aastatel 2012–2018
miljonites
eurodes

Lepinguliste töötajate palgakulu suurenemine 59% ...

59%

400

365

300
200
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

... peamiselt tegevusüksuste suhtelise tugevuse

lepingulised
töötajad

87%
IV tegevusüksus; 4 290

4 000

- 11 %

3 266
3 000

II tegevusüksus; 2 904

48%

2 296

III tegevusüksus; 2 661

2 000

57%

1 801
1 000

2018

I tegevusüksus; 2 107

1 346
2012

lepingulised
töötajad

2013

2014

2015

2016

2017

2018

... ja lepinguliste töötajate arvu üldise suurenemise tõttu.

12 000
10 000
8 000

37%

11 962

8 709
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Allikas: Euroopa Kontrollikoda ELi institutsioonide, asutuste ja rakendusametite esitatud andmete
põhjal.

9.19. Vaatlusalusel perioodil suurenes institutsioonide, asutuste ja

rakendusametite koosseisuliste ja ajutiste töötajate palgakulu 12%, samas kui
kogumaksed lepingulistele töötajatele suurenesid 59%. Mõlema suurenemise peamine
põhjus oli kogu tööjõu hulga suurenemine ning sellele järgnes töötasude iga-aastane
indekseerimine, töötajate edutamine ja palgajärgu tõus palgaastmete raames.
Lepinguliste töötajate puhul tulenes järsem suurenemine ka III ja IV tegevusüksuse
töötajate osakaalu suurenemisest kõigi lepinguliste töötajate hulgas. Koosseisuliste ja
ajutiste töötajate ning lepinguliste töötajate kogu palgakulu suurenes 15% – 4116
miljonilt eurolt 2012. aastal 4724 miljoni euroni 2018. aastal.
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Järeldus ja soovitused
Järeldus

9.20. Kokkuvõttes viitab meie kogutud ja käesolevas peatükis esitatud auditi

tõendusmaterjal sellele, et rubriigi „Haldus” kulutused ei olnud olulisel määral vigadest
mõjutatud (vt lisa 9.1).

Soovitused

9.21. Lisas 9.2 antakse ülevaade meie analüüsist Euroopa Parlamendile 2016. aasta
aastaaruandes fraktsioonide kohta esitatud soovituse põhjal võetud meetmete kohta.
Võttes arvesse 2019. aastal Euroopa tasandi erakonnale tehtud makses leitud vigu (vt
punkt 9.8), oleme seisukohal, et see soovitus on endiselt kehtiv.

9.22. Varasemate soovituste rakendamise analüüsi ning 2019. aastat puudutavate
leidude ja järelduste alusel esitame järgmise soovituse.

Soovitus 9.1. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee peaks rakendama tundlike ülesannetega
tegelemise põhimõtteid, tuginedes põhjalikule riskihindamisele, mille tulemusel
tehakse kindlaks komitee suurust ja töö laadi arvestavad leevendavad
kontrollimeetmed (vt punktid 9.11 ja 9.12).
Tähtaeg: 2021. aasta lõpp
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Lisad
9.1 lisa. Rubriigi „Haldus” tehingute testimise tulemused
VALIMI SUURUS JA ÜLESEHITUS
Tehingute arv kokku:
KVANTIFITSEERITAVATE VIGADE HINNANGULINE MÕJU
Hinnanguline veamäär

2019

2018

45

45

Ei ole
olulisel
määral
vigadest
mõjutatud

Ei ole
olulisel
määral
vigadest
mõjutatud
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9.2 lisa. Varasemate soovituste põhjal võetud meetmed

Aasta

Kontrollikoja soovitus

Täielikult
täidetud

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta
Täitmisel
Ei
Täitmata
Suuremas
kohaldata
Osaliselt
osas

Esitame järgmised soovitused:
1. soovitus:
2016

Euroopa Parlament peaks läbi vaatama fraktsioonidele
eraldatud eelarveassigneeringute täitmise kehtiva
kontrolliraamistiku. Parlament peaks andma fraktsioonidele
paremaid suuniseid ja tegema paremat järelevalvet selle üle,
kuidas fraktsioonid kulude heakskiitmiseks ja haldamiseks
kehtestatud eeskirju rakendavad ning hankemenetlusi
korraldavad (vt punkt 10.15).

X

Puudulik
tõendusmaterjal
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Institutsioonide vastused
aastaaruandele eelarveaasta 2019 ELi
eelarve täitmise kohta
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Sisukord

Lehekülg

1. peatükk Kinnitav avaldus ja selle aluseks olev teave
Euroopa Komisjoni vastused
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2. peatükk Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine
Euroopa Komisjoni ja Euroopa
Investeerimispanga konsolideeritud vastused

251

3. peatükk Tulud
Euroopa Komisjoni vastused

258

4. peatükk Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive
tagamiseks
Euroopa Komisjoni vastused

262

5. peatükk Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne
ühtekuuluvus
Euroopa Komisjoni vastused

269

6. peatükk Loodusvarad
Euroopa Komisjoni vastused

278

7. peatükk Julgeolek ja kodakondsus
Euroopa Komisjoni vastused

282
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Euroopa Komisjoni vastused

283

9. peatükk Haldus
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287
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KOMISJONI VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA 2019. AASTA ARUANDELE
„PANUS 2019. AASTA ARUANDESSE – 1. PEATÜKK – KINNITAV AVALDUS JA SELLE
ALUSEKS OLEV TEAVE“

SISSEJUHATUS
Komisjoni ühine vastus punktidele 1.1–1.6.
2019. aasta oli 2014.–2019. aasta ametiaja viimane aasta ning seega keskenduti Junckeri komisjoni
prioriteetide nimel tehtava töö lõpuleviimisele ning president von der Leyeni juhitud uue komisjoni
ametiajaks valmistumisele.
ELi eelarve aitab Euroopa majandust tugevdada ja selle vastupidavust suurendada.
Komisjon peab väga oluliseks ELi eelarve vastutustundlikku ja korrektset kasutamist ning kõigi
osalistega koostöö tegemist, et eelarve annaks kohapeal käegakatsutavaid tulemusi.
Komisjon teeb ELi eelarve täitmise üle hoolikalt järelevalvet. Juhul kui avastatakse, et
liikmesriigid, vahendajad või lõplikud toetusesaajad on kasutanud ELi raha vääralt, võtab komisjon
kohe meetmeid vigade parandamiseks ning vajaduse korral vahendite tagasinõudmiseks.
Komisjon on kontrollikoja aastaaruannet põhjalikult analüüsinud. See aruanne aitab nii nagu varemgi
jätkuvalt kaasa finantsjuhtimise kõrgeimate standardite saavutamisele. Komisjon püüab leida õige
tasakaalu väikese veamäära, kiirete maksete ja kontrollide mõistlike kulude vahel.
Tänu kontrollikoja ja komisjoni jõupingutustele on ELi eelarve finantsjuhtimine aja jooksul
paranenud ja veamäärad on langenud viimastel aastatel olulisuse piirmäärale 2 % lähemale
ulatuvatesse vahemikesse, välja arvatud mõnes konkreetses poliitikavaldkonnas.
TEHINGUTE KORREKTSUS
Teatavate kululiikide puhul esineb endiselt vigu
1.18 a) Seoses ELi eelarve tulude poolega nõustub komisjon kontrollikojaga, et selles valdkonnas ei
ole olulisi vigu.
Traditsioonilistele omavahenditele viidates täiustab komisjon inspekteerimiste kavandamisel
riskihindamist ja püüab jätkuvalt kiiresti lahendada pikalt lahendamata küsimusi, sõltuvalt ka
liikmesriikide koostööst.
Komisjon on astunud olulisi samme, et aidata vabastusjärgseteks audititeks välja selgitada kõige
riskantsemad ettevõtjad ELi tasandil, märgistades tehingud, mida peetakse finantsriski kriteeriumide
ja ajakohastatud tolliauditi juhendi põhjal finantsriski põhjustavaks. Komisjon teeb tihedat koostööd
liikmesriikidega, et leida lahendusi importijate tuvastamiseks, kes tegutsevad muudes liikmesriikides
kui selles, kus asub nende peakorter. Edasisi edusamme tehakse siis, kui kogu importi hõlmav
üleeuroopaline andmebaas on täielikult kättesaadav (vt komisjoni vastused punktidele 3.11–3.15).
b) Seoses ELi eelarve kulude poolega on komisjoni enda hinnangul 2019. aastal maksete vearisk
asjaomaste kulude puhul 2,1 %. See ületab napilt olulisuse piirmäära 2 %.
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Arvestades siiski kulutuste mitmeaastast olemust ja kontrollistrateegiaid, võib komisjon ELi eelarve
haldajana kohaldada parandusi kuni rahastamisprogrammi lõpetamiseni. Selle arvesse võtmiseks
hindab komisjon ka lõpetamisel veariski, mis vastab maksete veariskile, millest on lahutatud
hinnangulised tulevased parandused kulutuste/programmide asjaomastes segmentides.
Vearisk lõpetamisel on hinnanguliselt 0,7 % kogu ELi 2019. aasta eelarve kohta. See on oluliselt
madalam kui olulisuse piirmäär 2 %, mis on kooskõlas nii eelmistel aastatel alates 2016. aastast
saavutatud tasemega kui ka komisjoni eesmärgiga.
See näitab, et kui komisjonile ja liikmesriikidele on antud aega oma korrektsioonivõime
rakendamiseks ja komisjonile tema käsutuses olevate järelevalvevahendite kasutamiseks kooskõlas
oma kohustustega, mis tulenevad erinevatest valdkondlikest õiguslikest alustest, on tegelik vearisk
lõpetamisel lõpuks tublisti alla 2 % isegi igal aruandeaastal.
Suure riskiga kulutuste puhul toovad keerukad eeskirjad tõepoolest kaasa suurema eksimisohu.
Komisjon teeb seetõttu pidevalt tööd eeskirjade võimalikult suurel määral lihtsustamiseks ja
lihtsamate rakendamismehhanismide, selliste nagu lihtsustatud kuluvõimalused, kasutamise
suurendamiseks. Bürokraatia ja keerukuse vähendamine toetusesaajate jaoks oli üks juhtpõhimõtteid,
millest komisjon on lähtunud oma järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta tehtud
ettepanekutes, kus võeti arvesse ka kontrollikoja soovitusi.
ELi eelarve haldajana kohandab komisjon oma ühtse metoodika asjakohaselt erinevate
kuluvaldkondade riski-, kontrolli- ja juhtimiskeskkonna eripäradega, et aruandluskohustusi tõhusalt
täita ja ELi eelarvet kaitsta (vt ka komisjoni vastust punktile 1.34).
Tänu iga programmi juhtimise üksikasjalikule omapoolsele hindamisele (vt 2019. aasta haldus- ja
tulemusaruanne, lk 61–62) leiab komisjon, et makse tegemisel veariski sisaldavad summad, mis
jäävad alla olulisuse piirmäära 2 %, moodustavad 54 % asjaomastest kulutustest, ja need, mis
on üle 2 %, moodustavad 46 %. Suure riskina käsitletavate kulutuste osas teeb komisjon oma
riskihinnangule tuginedes üksikasjalikult kindlaks need programmid, mille riski ta peab suureks, ja
need, mille riski ta hindab väikeseks (st hinnanguline veamäär on väiksem kui olulisuse piirmäär
2 %). See toetab komisjoni järeldust, et olulised vead mõjutavad veidi vähem kui poolt asjaomastest
kulutustest. (Vt ka komisjoni vastused punktidele 1.21-25, 29 ja 44.).
Lõpuks märgib komisjon rahuloluga, et loodusvarade poliitikavaldkonnas jätkub langev suundumus,
veamäär väheneb seal veelgi hinnanguliselt 1,9 %ni, mis jääb allapoole olulisuse piirmäära. See on
kooskõlas põllumajanduse ja maaelu arengu, merendus- ja kalandusasjade, keskkonna ja
kliimameetmete peadirektoraadi 2019. aasta tegevusaruannetes avaldatud veamääradega vastavalt
komisjoni vastusele punktile 6.8.
Veariski mõjutavad õigusnormide keerukus ja ELi vahendite väljamaksmise viis
Komisjoni ühine vastus punktidele 1.19 ja 1.20.
Esimene taane. Komisjonil on heameel asjaolu üle, et nii kontrollikoda kui ka komisjon jõuavad
samale järeldusele, et väikese riskiga (peamiselt toetusõigustel põhinevad) kulutused ei sisalda
endiselt olulisi vigu.
Teine taane. Komisjon on ka seisukohal, et keerukad eeskirjad toovad kaasa suurema veariski.
Komisjon teeb seetõttu pidevalt tööd eeskirjade võimalikult suurel määral lihtsustamiseks ja selliste
lihtsamate rakendamismehhanismide, nagu lihtsustatud kuluvõimalused, kasutamise suurendamiseks.
Bürokraatia ja keerukuse vähendamine toetusesaajate jaoks oli üks juhtpõhimõtteid, millest komisjon
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on lähtunud oma järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta tehtud ettepanekutes, kus võeti
arvesse ka kontrollikoja soovitusi. Komisjoni eesmärk on ka seada ambitsioonikad eesmärgid
programmide tulemuslikkuse suurendamiseks. Keerulised tingimused ja toetuskõlblikkuse eeskirjad
on asjaomasele poliitikale omased või neid kohaldatakse juhul, kui ambitsioonikate poliitiliste
eesmärkide saavutamiseks on vajalik abi suunamine või ühtse turu aluspõhimõtete järgimine
(riigihangete või riigiabi eeskirjad). Seega on vaja seaduslikkus ja korrektsus viia tasakaalu
poliitikaeesmärkidega, pidades samal ajal silmas elluviimise kulusid.
Komisjon toetab kõiki liikmesriikide rakendusasutusi ja teisi rakenduspartnereid mitmesuguse
tegevuse, kohtumiste ja suuniste abil ning kontrollib, et lisaks tema enda audititele korraldatakse
piisavalt auditeid, et vigu paremini ennetada ja parandada ning üldisemalt tugevdada liikmesriikide
suutlikkust tegeleda jooksva programmiperioodi eraldistega.
Ühtekuuluvuse valdkonnas pööratakse erilist tähelepanu tegevusele, mis on suunatud vajadusele
edendada lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamist ning suurendada riigihangete ja riigiabimenetluste
läbipaistvust ja haldussuutlikkust, vastavalt ajakohastatud riigihangetele ja riigiabi tegevuskavade
rakendamisele ja pidevale ajakohastamisele.
Üle poole meie auditi andmekogumist on mõjutatud olulisest veast
Komisjoni ühine vastus punktidele 1.21 ja 1.22.
Komisjon kohaldab riskide järgi eristatud kontrollistrateegiaid, tehes rohkem pingutusi suure
riskiga programmide ja kulutuste puhul.
Tuginedes iga programmi juhtimise omapoolsele üksikasjalikule analüüsile (vt 2019. aasta haldus- ja
tulemusaruanne, lk 61–62), leiab komisjon, et makse tegemisel veariski sisaldavad summad, mis
jäävad alla olulisuse piirmäära 2 %, moodustavad 54 % asjaomastest kulutustest, ja need, mis on üle
2 %, moodustavad 46 %. Komisjon on seetõttu seisukohal, et olulised vead mõjutavad veidi
vähem kui poolt asjaomastest kulutustest.
See on seotud järgmisega: Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ühtekuuluvusfond (maksimaalselt
3,8 %); Euroopa Sotsiaalfond (maksimaalselt 2,4 %); rubriik „Loodusvarad“: turumeetmed ja maaelu
areng (2,7 %); programmi „Horisont 2020“ teadusuuringute toetused; muud keerukad toetused.
Kehtestatud (riskipõhiste) kontrollide tõttu määrab komisjon suure riskina käsitletavate kulutuste osas
üksikasjalikult kindlaks programmid, mida ta peab suure riskiga ja mida väikese riskiga
programmideks (st hinnanguline veamäär on madalam kui olulisuse piirmäär 2 %. Väikese riskina
käsitletavad kulutused on seotud näiteks mõnede programmi „Horisont 2020“ segmentidega (Marie
Skłodowska-Curie meetmed, Euroopa Teadusnõukogu uurimistoetused) ja muude kulutustega, mis on
liigitatud rubriiki „Konkurentsivõime” (Euroopa Kosmoseagentuur ja Euroopa GNSSi Agentuur),
Euroopa ühendamise rahastu, programm „Erasmus+“), lisaks suur osa rubriigi „Globaalne Euroopa“
kulutustest.
1.23 Seoses ühtekuuluvusega märgib komisjon, et kontrollikoja arvutatud ühtekuuluvuse valdkonna
veamäär on väiksem kui eelmisel aastal.
Komisjon esitab iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes ja iga-aastastes tegevusaruannetes
ühtekuuluvuspoliitika veavahemiku, mis jääb kontrollikoja arvutatud veavahemikku. Komisjon usub,
et tema üksikasjalik hinnang kajastab mõistlikult ja õiglaselt iga programmi veamäärasid ning
kumulatiivselt kõigi programmide veamäärasid. Komisjon viitab ka regionaal- ja linnapoliitika
peadirektoraadi ning tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi 2019. aasta
haldus- ja tulemusaruandes ja tegevusaruannetes avaldatud veavahemikele, sealhulgas
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maksimaalsetele riskidele (halvimad stsenaariumid), mis tulenevad kõigi 420 programmi olukorra
üksikasjalikust analüüsist. ERFi ja Ühtekuuluvusfondi puhul on veavahemik 2,7 %–3,8 % ja ESFi
puhul 1,7 %–2,4 %.
Nagu ikka, võtab komisjon kõigi oma talituste ja kontrollikoja leitud vigade suhtes järelmeetmeid ja
taotleb täiendavaid finantskorrektsioone, kui see on vajalik. Samuti analüüsib komisjon koos
asjaomaste auditeerimisasutustega püsima jäänud probleemide põhjuseid ja seda, kuidas neid edaspidi
lahendada. Lõpuks märgib komisjon, et tal on olemas vajalikud vahendid ohustatud programmide või
programmiosade kindlakstegemiseks ja täiendavate parandusmeetmete võtmiseks, sealhulgas
vajaduse korral täiendavate finantskorrektsioonide tegemiseks, et tagada aja jooksul kõigi
programmide puhul jääkvea langemine alla 2 % igal aruandeaastal.
Komisjon saatis seoses vigade vähendamiseks võetud meetmetega liikmesriikidele programmitöö
perioodiks 2014–2020 ajakohastatud suunised, mille eesmärk – koos lihtsustatud kuluvõimaluste
kohustusliku kasutamisega – on veelgi parandada halduskontrollide kvaliteeti.
Komisjon on välja töötanud riigihangete tegevuskava, mida on alates 2014. aastast mitu korda
ajakohastatud, ja ühtse riigiabi tegevuskava. Nende meetmete eesmärk on aidata ELi vahendite
haldajatel ja toetusesaajatel parandada riigihangete tavasid ja vähendada riigiabi eeskirjade
kohaldamisega seotud eeskirjade eiramise riski, korraldades Euroopa struktuuri- ja
investeerimisfondide sidusrühmadele koolitusprogramme ja levitades neile asjakohast teavet.
1.24 Loodusvarade valdkonnas on komisjon rahul kontrollikoja järeldusega (6. peatükk, punkt 6.11),
et EAGFi otsetoetustel, mis moodustavad 70 % loodusvarade rubriigi kulutustest, ei ole jätkuvalt
olulisi vigu, ja kogu peatüki hinnanguline veatase jääb alla olulisuse piirmäära. See järeldus on
kooskõlas komisjoni enda hinnanguga juhtimise kohta (vt põllumajanduse ja maaelu arengu
peadirektoraadi 2019. aasta tegevusaruandes teatatud ja 2019. aasta haldus- ja tulemusaruandes
esitatud otsetoetuste veamäär).
Komisjon on ka seisukohal, et suurema riskiga kulutused on seotud turumeetmetega (maksete vearisk
2,8 %) ja maaelu arenguga (maksete vearisk 2,7 %).
Tuginedes iga programmi juhtimise omapoolsele üksikasjalikule hindamisele (vt 2019. aasta haldusja tulemusaruanne, lk 61–62), leiab komisjon, et Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) puhul on
tegemist väikese riskiga, arvestades, et selle maksete vearisk on alla 2 %.
1.25 Konkurentsivõime valdkonnas leiab komisjon, et suurema riskiga kulutused selles peatükis on
seotud programmi „Horisont 2020“ osadega, ja jagab arvamust vigade peamiste allikate kohta.
Tuginedes iga programmi juhtimise omapoolsele üksikasjalikule hindamisele (vt 2019. aasta haldusja tulemusaruanne, lk 61–62), leiab komisjon siiski, et teadusuuringute ja/või konkurentsivõime
programmide mõned osad (vt Marie Skłodowska-Curie meetmed, Euroopa Teadusnõukogu
uurimistoetused, Euroopa Kosmoseagentuur ja Euroopa GNSSi Agentuur, Euroopa ühendamise
rahastu, programm „Erasmus+“) on väikese riskiga, võttes arvesse, et nende hinnanguline maksete
vearisk on alla 2 %.
1.26 Rubriigi „Globaalne Euroopa“ puhul leiab komisjon, tuginedes iga programmi juhtimise
omapoolsele üksikasjalikule hindamisele (vt 2019. aasta haldus- ja tulemusaruanne, lk 61–62), et
väiksema riskiga kulutused selles peatükis ei piirdu üksnes eelarvetoetuse segmendiga.
Nagu välissuhete peadirektoraadi iga-aastastes tegevusaruannetes selgelt osutatud, on enamikul otsese
ja kaudse juhtimise segmentidel väike maksete vearisk (välja arvatud ENI-IPA juhtimise
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otsesetoetused, mille kohta naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraat on esitanud
reservatsiooni ja koostanud tegevuskava).
Kõige suurema osa suure riskiga kulutuste hinnangulisest veamäärast moodustavad endiselt
toetuskõlblikkuse vead
1.27 Komisjon nõustub, et keerukad eeskirjad toovad tõepoolest kaasa suurema veariski. Komisjon
teeb seetõttu pidevalt tööd eeskirjade võimalikult suurel määral lihtsustamiseks ja selliste lihtsamate
rakendamismehhanismide, nagu lihtsustatud kuluvõimalused, kasutamise suurendamiseks.
Bürokraatia ja keerukuse vähendamine toetusesaajate jaoks oli üks juhtpõhimõtteid, millest komisjon
on lähtunud oma järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta tehtud ettepanekutes, mille puhul
võeti arvesse ka kontrollikoja soovitusi.
1.28 Komisjoni ühine vastus punktidele 1.27 ja 1.28.
Kuna ELi rahastamisprogrammid on olemuselt mitmeaastased, hõlmavad ka nendega seotud
kontrollisüsteemid ja haldamise tsüklid mitut aastat. See tähendab, et kuigi vead võidakse leida
ühel konkreetsel aastal, parandatakse need jooksval aastal või makse tegemisele järgnevatel aastatel
kuni programmi elutsükli lõpuni. 2019. aastal oli kinnitatud parandusmeetmete summa
1,5 miljardit eurot (25 % suurem kui 2018. aastal). Meetmed on peamiselt seotud eelmistel aastatel
tehtud maksete vigadega.
2019. aastal teatasid auditeerimisasutused seoses ühtekuuluvusega teist aastat järjest vigadest, mis leiti
komisjoniga kokkulepitud ja liikmesriikides ühiselt kasutatava vigade tüpoloogia alusel tehtud
tegevusauditi käigus.
Enamik auditeerimisasutuste ja komisjoni tuvastatud eeskirjade eiramisi on seotud samade peamiste
kontrollikoja tuvastatud kategooriatega: rahastamiskõlbmatud kulud, riigihankeküsimused, puudulik
kontrolljälg. See näitab, et auditeerimisasutused avastavad nõuetekohaselt eeskirjade eri liiki eiramisi,
mis suurendavad veamäära, kuid mitte täielikult kõikidel juhtudel. Selle põhjuseks võivad olla
keerulised projektid ja eeskirjad.
Komisjon jätkab koos asjaomaste auditeerimisasutustega püsima jäänud probleemide põhjuste
analüüsimist ja neile lahenduste otsimist.
Ühise põllumajanduspoliitika kulutuste osas on välja selgitatud põhjused ja asjaomased
makseasutused ning vajaduse korral on taotletud tegevuskavasid.
Seoses programmiga „Horisont 2020“ on komisjon võtnud selliseid meetmeid nagu toetuslepingu
mudeli lihtsustamine, toetuskõlblikkuse eeskirjade selgem teatavaks tegemine ja ühekordse
rahastamise laiendamine.
Me ei leidnud olulisel määral vigu väikese riskiga kulutuste puhul
1.30 Tuginedes iga programmi juhtimise omapoolsele üksikasjalikule hindamisele (vt 2019. aasta
haldus- ja tulemusaruanne, lk 61–62), leiab komisjon, et rahastamisprogrammid või nende osad, mille
riski tuleb hinnata väikeseks, st millega seonduv maksete vearisk on alla 2 %, moodustavad
80 miljardit eurot ehk 54 % 2019. aasta asjaomastest kulutustest.
Need hõlmavad järgmist: põllumajanduse valdkonna otsetoetused, Euroopa Merendus- ja
Kalandusfond, Marie Skłodowska-Curie meetmed, Euroopa Teadusnõukogu uurimistoetused,
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Euroopa Kosmoseagentuur ja Euroopa GNSSi Agentuur, Euroopa ühendamise rahastu, programm
„Erasmus+”, Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond, eelarvetoetus, toetused, halduskulud jne.
Eelarvetoetuse osas rõhutab komisjon, et eelarvetoetus kolmandatele riikidele on täielikult
tulemuspõhine rahastamine, mille puhul väljamaksed sõltuvad kõigi üldiste toetuskõlblikkuse
kriteeriumide ja konkreetsete tulemusnäitajate täitmisest enne makse tegemist. Eelarvetoetuse
lepingud peatatakse või lõpetatakse, kui need tingimused ei ole enam täidetud. Nii on toetus rangelt
seotud tulemustega ega põhine üksnes õigusel seda saada.
Komisjoni korrektsuse alane teave
1.32 Komisjon kordab oma toetust kontrollikoja algatusele kasutada kinnitava avalduse
kontekstis rohkem teavet seaduslikkuse ja korrektsuse kohta, mille komisjon on esitanud
integreeritud finants- ja vastutusaruannete kaudu, eriti nüüd, kui mõlema institutsiooni järeldused
liiguvad samas suunas. Komisjon on algusest peale kontrollikoja otsusega konstruktiivselt kaasa
läinud ja teinud kontrollikojaga tihedat koostööd, eelkõige katselise lähenemisviisi rakendamisel
ühtekuuluvuse valdkonnas ja ideede esitamisel mõningatest raskustest ülesaamiseks. Lähtudes
omandatud õppetundidest ja saavutatud edusammudest, toetab komisjon jätkuvalt kontrollikoja
lähenemisviisi, mille kohaselt kasutatakse riikide ametiasutuste tehtud auditite tulemusi
ühtekuuluvusvaldkonna kulutuste seaduslikkuse ja korrektsuse läbivaatamise alusena.
Euroopa Kontrollikoja ühtekuuluvuse katseprojektiga seoses hangivad komisjoni talitused enamiku
ühtekuuluvuspoliitika programmide kohta õigeaegset ja usaldusväärset audititeavet nende
kinnitusprotsessi jaoks. Nõutavad kontrollimised (audititsükkel) võivad siiski võtta kauem kui aasta.
Teave kinnitatud veamäärade (enamik programme) ja väheste veamäärade kohta, mida ei olnud veel
võimalik kinnitada, avaldatakse asjaomaste peadirektoraatide iga-aastastes tegevusaruannetes
täielikult läbipaistvalt. Lisaks on võimalik riiklikke ja ELi auditeid seaduslikult jätkata vähemalt
kolme aasta jooksul pärast raamatupidamise aastaaruande esitamise aastat. See on oluline, et komisjon
saaks täita oma kohustusi seoses ELi eelarve täitmisega mitmeaastaste programmide raames.
Pealegi, kui seoses ärakuulamismenetlustega on järgmise aasta tegevusaruande jaoks lõplike
audititulemuste saamine võimatu, järgivad komisjoni talitused seoses teatatud keskmise jääkriski
määra ja auditiarvamusega ettevaatlikku lähenemisviisi ning kaaluvad seaduslikkust käsitleva peamise
tulemusnäitaja ja auditiaruannetes sisalduvate iga-aastaste tegevusaruannete halvimat stsenaariumi.
Selliste programmide puhul on vaja täiendavat auditi tõendusmaterjali, et kontrollida, kas teatatud
riski halvim stsenaarium realiseerub. Vt ka komisjoni vastused 5. peatüki punktides 5.52 ja 5.58.
Komisjon on valmis arutelusid jätkama, et luua selle protsessi jätkamiseks vajalikud tingimused,
võttes samal ajal nõuetekohaselt arvesse olemasolevat õigusraamistikku, erinevate
rahastamisprogrammide eripära ja nende mitmeaastast olemust.
Komisjoni ühine vastus punktidele 1.33 ja 1.34.
Komisjonil kui ELi eelarve haldajal on konkreetne roll ja ta kujundab ELi vahendite kontrollimisel
vastavalt oma lähenemisviisi. See lähenemisviis erineb sellest, mida kontrollikoda audiitori rollis
järgib. See võib põhjustada mõningaid erinevusi veamäära hindamisel kahes institutsioonis.
Iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes esitatud komisjoni hinnang kogu ELi eelarve maksete
veariski kohta saadakse iga-aastastes tegevusaruannetes avaldatud maksete veariskide liitmisel.
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Lisaks maksete veariskile esitab ja hindab komisjon veariski ka programmi lõpetamisel; tegemist on
hinnanguga vigadele, mis on säilinud programmi elutsükli lõpus, kui kõik järelkontrollid ja
parandused on tehtud (need, mis toimuvad aruandluse aja ja programmi elutsükli lõpu vahel).
Arvestades kulutuste ja kontrollistrateegiate mitmeaastast olemust, võib komisjon ELi eelarve
haldajana kohaldada parandusi kuni rahastamisprogrammi lõpetamiseni.
See näitab, et kui komisjonile ja liikmesriikidele on antud aega korrektsioonivõime rakendamiseks ja
komisjonile tema käsutuses olevate järelevalvevahendite kasutamiseks kooskõlas oma kohustustega,
mis tulenevad erinevatest valdkondlikest õiguslikest alustest, on tegelik vearisk lõpetamisel lõpuks
tublisti alla 2 % koguni igal aruandeaastal.
1.34 Komisjoni hinnangul on 2019. aasta maksete vearisk 2,1 %, mis jääb kontrollikoja
arvutatud vahemikku.
Komisjoni hinnanguliste näitajate komponentidega on mõningaid probleeme
Komisjoni ühine vastus punktile 1.35 ja selgitusele 1.11:
Selgitus 1.11. Seoses ÜPPga loodusvarade rubriigis kinnitab komisjon, et peab vajalikuks kohandada
liikmesriikide kontrollitulemusi, et hinnata maksete veariski. Need kohandused põhinevad
sertifitseerimisasutuste töö tulemustel (mis komisjoni arvates on oluliselt paranenud) ja komisjoni
enda audititel, tagades seeläbi hinnangulise veamäära usaldusväärse hindamise. Vt ka komisjoni
vastus punktidele 6.30 ja 6.31.

Komisjon märgib rahuloluga, et ühise põllumajanduspoliitika kulude katmiseks tehtavate
maksete vearisk 1,9 % on kooskõlas kontrollikoja hinnangulise veamääraga loodusvarade
valdkonnas.
Ühtekuuluvuse osas rõhutab komisjon, et iga-aastaste tegevusaruannete allkirjastamisel katab
kalendriaasta kohta deklareeritud kulutused vahemaksetest kinni peetud 10 %. Komisjon oli oma
seaduslikkust käsitleva peamise tulemusnäitaja (KPI 5) ajakohastanud juba 2018. aasta
tegevusaruannetes kooskõlas kontrollikoja 2017. aasta aruande 4. soovitusega. Komisjon vaatab
põhjalikult läbi auditeerimisasutuste teatatud veamäärad ja suurendab neid, kui see osutub vajalikuks,
ning arvutab mitme programmi edasist ebakindlust arvesse võttes riskivahemiku, sealhulgas halvima
stsenaariumi (vt komisjoni vastused punktidele 1.23 ja 1.32).
Mis puudutab rubriiki „Globaalne Euroopa“, siis nagu on märgitud käesoleva aastaaruande
8. peatükis (punkt 8.16), ei esitatud naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraadi
2019. aasta allesjäänud veamäära uuringus ühtegi hinnangut ning rahvusvahelise koostöö ja arengu
peadirektoraadi 2019. aasta uuringus hinnati 357 tehingust ainult kolme. Vastavalt allesjäänud
veamäära käsitlevale juhendile on võimalik hinnangut anda ainult juhul, kui dokumentatsiooni ei
esitata logistilistel või õiguslikel põhjustel. Kõigil muudel juhtudel on tegemist kvantifitseeritud
veaga.
Komisjon märgib, et täielik teiste tööle tuginemine vähenes naabruspoliitika ja
laienemisläbirääkimiste peadirektoraadi 2019. aasta allesjäänud veamäära uuringus, ning leiab, et
teiste audiitorite kontrollitööle ei ole liialt tuginetud. Põhjendatud juhtudel võetakse vastu täielikult ja
osaliselt teiste tööle tuginev otsus. Kontrolle tehakse selleks, et otsustada, kas tugineda täielikult või
osaliselt varasemale tööle, ja need kontrollid on ette nähtud vigade tuvastamiseks, mida eelnev
kontrollitöö ei tuvastanud. Kui ei tugineta teiste audiitorite kontrollitegevusele, mida peetakse
usaldusväärseks, tehakse toetusesaajale sama tehingu kohta kaks auditit/kontrolli.
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Allesjäänud veamäära metoodika sisaldab avalike hangete kontrolli, mis hõlmab muu hulgas
kandidaatide tagasilükkamist, valiku- ja lepingu sõlmimise kriteeriumide täitmist nii esimese kui ka
teise tasandi hangete puhul ning otselepingute sõlmimist.
Komisjon viitab ka oma üksikasjalikele vastustele 8. peatükis ja kontrollikoja iga-aastases EAFi
aruandes.
1.36 Finantsmääruse artikli 247 lõike 1 punkti b kohaselt peab komisjoni iga-aastase haldus- ja
tulemusaruande 2. jagu olema kokkuvõte volitatud eelarvevahendite käsutajate iga-aastastest
tegevusaruannetest.
1.37 Esimene taane. Komisjoni hinnangul on maksete vearisk 2019. aastal rubriigis „Teadus,
tööstus, kosmos, energia ja transport“ 2,0 % ning rubriigis „Muud sisepoliitika valdkonnad“
1,0 %. Veariskid lõpetamisel on vastavalt 1,5 % ja 0,8 % (vt iga-aastase haldus- ja tulemusaruande
3. lisa tabel B, lk 232).
Järelikult jääb see kontrollikoja hinnangulise veamäära raamidesse.
Teine taane. Komisjoni hinnangul on maksete vearisk 2019. aastal rubriigis „Ühtekuuluvus“ 3,1 %.
Vearisk lõpetamisel on 1,1 % (vt iga-aastase haldus- ja tulemusaruande 3. lisa tabel B, lk 232).
Selles üldises ühtekuuluvuse rubriigis jäävad komisjoni üksikasjalikumad maksete veariski hinnangud
2019. aastal ERFi puhul vahemikku 2,7–3,8 % ja ESFi puhul vahemikku 1,7–2,4 % (vt 2019. aasta
haldus- ja tulemusaruande lk 58 ja seotud iga-aastased tegevusaruanded).
1.38 Komisjon on rahul sellega, et loodusvarade rubriigis saavutasid kaks institutsiooni hinnangulise
veamäära osas sama tulemuse.
JÄRELDUSED
1.46 Kokkuvõttes omistab komisjon suurt tähtsust ELi eelarve usaldusväärsele
finantsjuhtimisele. ELi eelarve haldajana kehtestas komisjon vigade ennetamiseks, avastamiseks ja
parandamiseks mitmeaastased kontrollistrateegiad.
Komisjon jätkab meetmete võtmist keerukate küsimuste lahendamiseks ja selleks, et tagada vigade
parem ennetamine ning nende avastamine ajapikku kõigis programmides.
Seoses ELi eelarve tulude poolega on komisjon koos kontrollikojaga seisukohal, et selles valdkonnas
ei ole olulisi vigu.
Kulutuste puhul jäävad komisjoni hinnangulised veamäärad 2019. aastaks kontrollikoja arvutatud
vahemikku. Komisjoni hinnang maksete üldise veariski kohta 2019. aastal, mis on 2,1 %, näitab
samuti väikest kasvu võrreldes 2018. aastaga. Sellegipoolest on üldine vearisk lõpetamisel
hinnanguliselt 0,7 %, mis jääb tunduvalt alla olulisuse piirmäära 2 % ja on kooskõlas nii eelmiste
aastate taseme kui ka komisjoni eesmärgiga. See võtab arvesse hinnangulisi tulevasi parandusi, mida
komisjon ja liikmesriigid suudavad rakendada, kasutades nende käsutuses olevaid õiguslikke
vahendeid asjaomases kulutuste/programmide segmendis, ning komisjon järgib kõiki nõuetekohaseid
ärakuulamismenetlusi seoses asjaomaste liikmesriikidega. 2019. aastal oli kinnitatud
parandusmeetmete summa 1,5 miljardit eurot (25 % suurem kui 2018. aastal). Meetmed on peamiselt
seotud vigadega, mis mõjutasid eelmistel aastatel tehtud makseid.
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Tuginedes oma üksikasjalikule juhtimise hinnangule (vt 2019. aasta haldus- ja tulemusaruanne,
lk 61–62), leiab komisjon, et asjaomased kulutused, mille maksete vearisk on väike, st alla 2 %,
moodustavad 54 % asjaomastest kogukulutustest, ja kulutused, mille maksete vearisk on üle 2 %,
moodustavad 46 %. Komisjon on seetõttu seisukohal, et olulised vead mõjutavad veidi vähem kui
poolt asjaomastest kulutustest (vt ka komisjoni vastus punktile 1.21).
Tänu kontrollikoja ja komisjoni jõupingutustele on ELi eelarve finantsjuhtimine aja jooksul
paranenud ja veamäärad on viimastel aastatel langenud, jõudes olulisuse piirmäärale 2 % lähemale
ulatuvatesse vahemikesse, välja arvatud mõnes konkreetses poliitikavaldkonnas. Komisjon on
seisukohal, et kõik olemasolevad tõendid viitavad sellele suundumusele: 2019. aastal on kontrollikoja
hinnanguline veamäär (2,7 %) võrreldes eelmise aastaga veidi tõusnud (2018. aastal 2,6 %). Sellele
vaatamata on see madalam kui 2016. aastal (3,1 %), mil märkusega arvamus kulutuste seaduslikkuse
ja korrektsuse kohta esitati esmakordselt, ning tunduvalt madalam kui 2015. aastal (3,8 %). Samuti
märgib komisjon, et hinnanguline veamäär on 2018. aastaga võrreldes langenud kahes peamises
kuluvaldkonnas (loodusvarad ja ühtekuuluvus) ning et halduskulude ja loodusvarade (mis
moodustavad 55,4 % auditi andmekogumist) valdkonnas on see allpool olulisuse taset 1.
Lisaks sellele ja võttes arvesse kontrollisüsteemide tõhusa toimimise kvalitatiivset hindamist
komisjonis, eriti seoses mitmeaastase korrektsioonivõimega, mille tulemusel vearisk lõpetamisel
(0,7 %) jääb oluliselt alla olulisuse piirmäära 2 %, ei ole vead komisjoni arvates sagedased ega esine
ELi eelarves läbivalt. Seda on läbipaistvalt selgitatud peadirektorite iga-aastastes tegevusaruannetes ja
iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes.
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KOMISJONI LÕPLIKUD VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA 2019. AASTA
ARUANDELE
„PANUS 2019. AASTA ARUANDESSE – 2. PEATÜKK.
EELARVE HALDAMINE JA FINANTSJUHTIMINE“

EELARVE HALDAMINE 2019. AASTAL
Täitmata kulukohustused suurenevad jätkuvalt
Komisjoni ühine vastus punktidele 2.7 ja 2.8
2018. aastal kiirenes oluliselt ühtekuuluvuspoliitika programmide rakendamine Euroopa struktuuri- ja
investeerimisfondide raames. ERFi ja Ühtekuuluvusfondi projektide valimismäär, mida komisjon
peab üheks tulevase vahendite kasutamise eeltingimuseks ja näitajaks, oli 2018. aasta lõpus kõrgem
kui aastatel 2007–2013 samal vaatlusperioodil. See positiivne suundumus leidis kinnitust 2019. aasta
detsembri lõpus, kui valimismäär ulatus 92,3 %-ni (st ligikaudu 4,5 protsendipunkti kõrgem kui
aastatel 2007–2013 samal vaatlusperioodil). Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) puhul paraneb olukord
pidevalt ning 2019. aasta detsembri lõpus ulatus valimismäär 85 %-ni (see on ainult ligikaudu
3,5 protsendipunkti vähem kui aastatel 2007–2013 samal vaatlusperioodil). Peale selle tuleb märkida,
et noorte tööhõive algatuse keskmine projektide valimismäär oli 2019. aasta lõpus ligi 100 %.
Nagu ka kontrollikoda oma 2018. aasta aruande punktis 2.8 märkis, olid rakendusmäärad Euroopa
Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) puhul tunduvalt kõrgemad kui teiste Euroopa
struktuuri- ja investeerimisfondide puhul (vt ka kontrollikoja käesoleva aruande punkt 2.15).
Komisjon juhib tähelepanu asjaolule, et aruande selles punktis kirjeldatud viivitused rakendamisel ei
ole seotud Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondiga (EAFRD).
2018. ja 2019. aastal täideti vastuvõetud eelarve kõikide fondide puhul täielikult ja ära kasutati
suurem osa sihtotstarbelisest tulust.
Jätkuvad jõupingutused täitmise kiirendamiseks kohapeal. Komisjon jälgib hoolikalt programme,
mille puhul esineb viivituste tekkimise oht, et hoida ära vahendite alakasutamine ja kulukohustuste
võimalik vabastamine, samuti koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatuse (CRII) ning
koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatus+-i (CRII+) meetmete kasutuselevõttu. Olukorra
parandamiseks peetakse asjaomaste liikmesriikidega tihedat dialoogi. Komisjoni talitused pakuvad
liikmesriikidele olulist toetust, sealhulgas tehnilist abi ja nõustamisteenust.
COVID-19 kriisiga seotud tegurite kogumõju ei ole veel selgelt ilmnenud ja on täielikult tuntav alles
2021. aastal.
Vt ka komisjoni vastus punktile 2.16.
2.9. Finantsraamistikku 2021–2027 käsitlevate komisjoni ettepanekute põhjal ületab uue
programmitöö perioodi esimestel aastatel maksete tase kavandatud kulukohustuste ülemmäärasid.
Ilma et see piiraks mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevate läbirääkimiste lõpptulemust ja seotud
seadusandlike menetluste lõpuleviimist, peaks see võimaldama täitmata kulukohustuste
kasvusuundumust alates 2021. aastast muuta ning 2025. aasta lõpuks peaksid täitmata kulukohustused
5 % võrra vähenema. \\Allikas: COM(2020) 298. ELi eelarve vahendite tulevase sisse- ja väljavoolu
pikaajaline prognoos (2021–2025)\\
ELi EELARVET OHUSTAVAD RISKID JA KATSUMUSED
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Muutused ELi eelarves COVID-19 pandeemia tõttu
2.11. Komisjon juhib tähelepanu sellele, et 27. mail 2020 mitmeaastase finantsraamistiku kohta
esitatud läbivaadatud kogusumma (st 1 100 miljardit eurot) on tegelikult suurem kui kompromiss,
mille esitas 2020. aasta veebruaris Euroopa Ülemkogu eesistuja (1 094 miljardit eurot) ja mis oli
viimane lähtepunkt taastepaketile eelnenud läbirääkimistel.
Samuti juhib komisjon tähelepanu asjaolule, et kui perioodi 2021– 2027 käsitlevat mitmeaastase
finantsraamistiku määrust ei ole vastu võetud, on kuluprogrammide alusaktide üleminekusätted
vajalikud selleks, et vältida enamiku ELi kuluprogrammide katkestamist.
Ühendkuningriik on EList välja astunud
2.13. Komisjon rõhutab, et Ühendkuningriigi 2020. aasta järgne osamakse määratakse kindlaks
Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest
väljaastumise lepingu sätete põhjal. Ühendkuningriik vastutab jätkuvalt kõikide finantskohustuste
eest, mis tulenevad kogu tema ELi liikmesriigiks olemise perioodist.
Üleminekuperioodil, mis lõpeb 31. detsembril 2020, jätkab Ühendkuningriik ELi eelarvesse
osamaksete tegemist ja sellest vahendite saamist samade eeskirjade kohaselt nagu siis, kui ta oleks
jäänud liikmesriigiks.
FINANTSJUHTIMISEGA SEOTUD KÜSIMUSED
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendite kasutamine on kiirenenud, kuid see on
endiselt aeglasem kui eelmise mitmeaastase finantsraamistiku puhul
2.14. Pärast hilinenud algust edeneb ühtekuuluvuspoliitika programmide rakendamine hästi.
Komisjon viitab oma ühisele vastusele punktidele 2.7 ja 2.8.
Vahendite kasutamise määrasid mõjutab ka seadusandja otsus minna perioodi 2014–2020
kulukohustuste vabastamise puhul üle üldisele n+3 reeglile. COVID-19 kriisiga seotud tegurite
kogumõju ei ole veel ilmnenud.
2.15. Komisjon leiab, et järeldusi võrdluse kohta eelmise mitmeaastase finantsraamistikuga tuleks
teha ettevaatlikult, sest teatavate oluliste erinevuste tõttu programmitöö perioode 2007–2013 ja 2014–
2020 käsitlevates ühissätete määrustes (näiteks n+3 reegel ja iga-aastane raamatupidamise
aastaaruande heakskiitmise protsess) on maksete tegemine viimase perioodi puhul tõenäoliselt
aeglasem.
Komisjon rõhutab, et kuigi EMKFi vahendite kasutamise määr on madalam, ei jää see kaugele ERFi
ja ESFi näitajatest; kõigi nende fondide juhtimis- ja kontrollisüsteemide suhtes kehtivad ühised
nõuded.
Peale selle rõhutab komisjon, et 2019. aasta kõrge vahendite kasutamise määr näitab programmide
alguses esinenud viivituste osalist tasategemist.
2.16. Eelarve kiiremat täitmist takistas asjaolu, et kaasseadusandjad kehtestasid automaatse
kulukohustuste vabastamise puhul n+3 reegli (n+2 asemel). Tõsiste puuduste avastamata või
kõrvaldamata jätmise korral esineva netofinantskorrektsioonidega seotud riski arvessevõtmise nõude
kehtestamine oli küll oluline vahend liidu finantshuvide kaitsmisel, ent sellel oli sarnane mõju.
Konkreetselt Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) puhul oli vaja viia teatavad meetmed (nt
kalanduskontroll, teaduslike andmete kogumine) eelmisel programmitöö perioodil toimunud otsese
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eelarve täitmise alt üle jagatud eelarve täitmise alla, mis nõudis riiklikelt haldusasutustelt suuri
kohandusi.
Et soodustada programmitöö perioodil 2021–2027 usaldusväärset finantsjuhtimist ja õigeaegset
täitmist, sisaldab komisjoni ettepanek ühissätete määruse kohta (COM(2018) 375) praeguse
automaatse kulukohustuste vabastamise n+3 reegli asemel automaatse kulukohustuste vabastamise
n+2 reeglit. See ei piira mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevate läbirääkimiste lõpptulemust ega
seotud seadusandlike menetluste lõpuleviimist.
Komisjon on kindel, et kui viivituste tasategemine – mida näitab vahendite kasutamise kõrge määr
2019. aastal – jätkub praeguses tempos, on täitmata kulukohustuste tase prognoositust väiksem.
Samuti rõhutab komisjon, et aruande selles punktis kirjeldatud vahendite aeglane kasutamine ei ole
seotud Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondiga (EAFRD).
2.17. Et vältida ühises vastuses punktidele 2.16 ja 2.17 kirjeldatud iga-aastaste eelmaksete kasutamata
summade ELi eelarvesse tagastamisest tingitud suure sihtotstarbelise tulu summaga seotud probleemi
kordumist, on komisjon teinud ettepaneku vähendada iga-aastaste eelmaksete määra praeguse
programmitöö perioodi aastatel 2021–2023 (COM(2018) 0614) ja esitanud madalama määra
mitmeaastast finantsraamistikku 2021–2027 käsitleva ühissätete määruse ettepanekus. See ei piira
mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevate läbirääkimiste lõpptulemust ega seotud seadusandlike
menetluste lõpuleviimist.
Komisjon on teadlik asjaolust, et selline 2019. aasta lõpus kasutatava sihtotstarbelise tulu ulatuslik
vähenemine tekitab survet seoses maksete assigneeringutega. Komisjon analüüsib
koondümberpaigutuse käigus põhjalikult aasta lõpuni vajalike maksete assigneeringuid ja esitab juhul,
kui neid on vaja suurendada, eelarvepädevatele institutsioonidele vastava ettepaneku.
Rahastamisvahendite puhul, mida hallatakse jagatud eelarve täitmise raames, esineb samuti
probleeme vahendite kasutamisel
2.21. Ühissätete määruse ettepanek perioodi 2021–2027 kohta sisaldab sätteid, millega oluliselt
vähendatakse käsitletava perioodi lõpu ja finantsinstrumentide andmete kättesaadavuse vahelist aega.
See saavutatakse finantsinstrumente käsitlevate põhiandmete hõlmamise teel finantsandmetesse, mida
programmiasutused igal aastal mitu korda prioriteetide tasandil esitavad.
Andmed üksikute finantsinstrumentide kohta jäävad taotluse korral jätkuvalt kättesaadavaks, nagu
selliste toimingute puhul, mille jaoks kasutatakse muid rahastamisvorme.
Järgmisel programmitöö perioodil 2021–2027 on jagatud eelarve täitmise raames hallatavaid EAFRD
rahastamisvahendeid käsitlev aruandlus reguleeritud ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP)
strateegiakava määruse artikliga 121, mille kohaselt tuleb esitada põllumajanduse eelarveaasta
(16. oktoobrist kuni 15. oktoobrini) aruanne 15. veebruariks, mis tähendab kahe kuu võrra varasemat
aruandlust kui aastatel 2014–2020. ÜPP strateegiakava määruse artikli 121 lõikes 6 loetletud teave
tuleb esitada sekkumisviisi tasandil (ühissätete määruse samaväärne tasand on prioriteedid).
ELi eelarve on avatud finantsriskidele
ELi eelarve hõlmab eri liiki finantstehinguid
2.26. Komisjon rõhutab, et tulevases 2019. aasta aruandes ELi eelarvest kaetavate tagatiste kohta
(endise finantsmääruse artikkel 149) on EFSI-le pühendatud terve jagu, milles esitatakse
koondandmed 31. detsembri 2019. aasta seisuga. Alates 2021. aastast esitab komisjon kooskõlas uue
finantsmääruse sätetega eelarvepädevatele institutsioonidele eelarveliste tagatiste kohta iga-aastase
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aruande (finantsmääruse artikli 41 lõige 5), sealhulgas hinnangu eelarvelistest tagatistest või
finantsabist tulenevate eelarvest kaetavate tingimuslike kohustuste kohta.
Tagatisfondid
2.28. Komisjoni arvamuse kohaselt on ebatõenäoline, et tagatisfondides saadaolevad summad ei ole
piisavad.
ELi eelarve tulevane riskipositsioon tuleb ümber hinnata
2.34. Koostöös rakenduspartneritega jälgib komisjon hoolikalt COVID-19 kriisi võimalikku mõju
liidu riskipositsioonile seoses eelarveliste tagatistega. Praegu ei näe komisjon vajadust vaadata läbi
vastavate programmide eraldiste sihtmäärasid, mis kehtestati juba alguses mõistlikult. Uute
tagatisvahendite puhul, mille kohta komisjon tegi ettepaneku taasterahastu „NextGenerationEU“
kontekstis, on eraldiste sihtmäär arvutatud samaväärselt mõistlikel alustel.
ELi EELARVE JA EIP GRUPP ON OMAVAHEL TIHEDALT SEOTUD
Märkimisväärne osa EIP tehingutest tagatakse ELi eelarve vahenditega
2.41. Kontrollikoja tõstatatud küsimusi juba käsitleti komisjoni vastustes eriaruandele nr 03/2019
EFSI kohta ja need vastused on uuesti esitatud allpool.
„Komisjon ja EIP leiavad, et EFSI kasutuselevõtu tulemusel enamik muid rahastamisvahendeid mitte
ei asendatud, vaid muudeti märksa tugevamaks.
EIP grupp leiab, et EFSIst antavad rahalised vahendid ei ole täielikult võrreldavad muudest
rahastamisallikatest pärit vahenditega, sest tingimused on tavaliselt teistsugused ja seetõttu ei saa
EFSI rahastust pidada kõnealuseid vahendeid asendavaks.
Kaasatud investeeringuid käsitlevad andmed on tulenevalt kasutatud metoodikast parim hinnang
reaalmajandusse eeldatavasti tehtavate investeeringute kohta ja tegelikud summad vaadatakse üle
projekti lõppedes. Seega on ex ante näitajad kaasatud investeeringute kohta prognoos, mis ootab
kinnitust, ning tegemist ei ole üle- ega alahindamisega.
Geograafilise kontsentratsiooni kindlaksmääramisel ei saa aluseks võtta üksnes allkirjastatud
rahastamistoimingute mahtu igas liikmesriigis. Arvesse tuleb võtta iga üksiku liikmesriigi majanduse
ja rahvastiku suurust.
Komisjon tunnistab EFSI geograafilise mitmekesistamise tähtsust. Sellega seoses on komisjon ja EIP
rakendanud geograafilise tasakaalu suurendamiseks mitut meedet.“
Meie auditivolitus hõlmab ainult osa EIP tehingutest
Komisjoni ühine vastus punktidele 2.44 ja 2.45
EIP eristaatust on kinnitatud aluslepingutes, täpsemalt Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi
„ELi toimimise leping“) artiklites 308 ja 309 ning EIP põhikirja protokollis nr 5. Muu hulgas on EIP
olemus, tema sidusrühmade olemus (liikmesriigid), tema tegevuse mittetulunduslikud alused ja
avalikust poliitikast lähtuv strateegia olulised tunnused, mis eristavad EIPd kommertspankadest.

ET

ET

255
Komisjon töötab koos kontrollikoja ja EIPga välja uuendatud kolmepoolset kokkulepet. Kooskõlas
ELi toimimise lepingu artikli 287 lõike 3 kolmanda lõiguga hõlmab kokkulepe nii Euroopa Liidu
poolt EIP-le antud volituste alusel tehtavaid finantseerimistehinguid kui ka EIP rahastatavaid ja
Euroopa Liidu üldeelarvega tagatud tehinguid. Nimetatud kokkuleppega ei muudeta ega asendata
mingeid liidu õigusakte, eelkõige ELi toimimise lepingu artikli 285 ja artikli 287 lõike 3 sätteid, mis
on kokkuleppe õiguslik alus ja millega antakse kontrollikojale volitus auditeerida liidu kulusid ja
tulusid, mida EIP haldab.
2.45 Komisjon märgib, et see tähelepanek puudutab ettepanekut anda Euroopa Kontrollikojale volitus
auditeerida selliseid EIP projekte, mis ei ole seotud ELi eelarvega ega sellest rahastatavad ja mis
seega ei puuduta komisjoni.
JÄRELDUSED JA SOOVITUSED
Järeldused
2.47. Finantsraamistikku 2021–2027 käsitlevate komisjoni ettepanekute põhjal ületab uue
programmitöö perioodi esimestel aastatel maksete tase kavandatud kulukohustuste ülemmäärasid.
Ilma et see piiraks mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevate läbirääkimiste lõpptulemust ja seotud
seadusandlike menetluste lõpuleviimist, peaks see võimaldama täitmata kulukohustuste
kasvusuundumust alates 2021. aastast muuta ning 2025. aasta lõpuks peaksid täitmata kulukohustused
5 % võrra vähenema.
//Allikas: COM(2020) 298. ELi eelarve vahendite tulevase sisse- ja väljavoolu pikaajaline prognoos
(2021–2025)//
2.48. Maksete assigneeringute puhul on vahendite madalam kasutusmäär võrreldes eelmise
mitmeaastase finantsraamistikuga peamiselt seotud programmitöö perioodil 2014–2020 määrustes
tehtud muudatustega, nimelt iga-aastaste eelmaksete kõrge tasemega ja kulukohustustega seotud
assigneeringute kasutamiseks ette nähtud pikema ajaga, mis tuleneb automaatse kulukohustuste
vabastamise uuest reeglist (n+3).
Komisjon rõhutab, et 2019. aasta kõrge vahendite kasutamise määr näitab programmide alguses
esinenud viivituste osalist järjepidevat tasategemist.
Vt komisjoni vastused punktidele 2.14–2.17.
EAFRD puhul jälgib komisjon hoolikalt 2020. aasta eelarvega seotud maaelu arengu programmide
rakendamise edenemist liikmesriikides.
Praegu eeldatakse, et kasutatavad maksete assigneeringud on piisavad liikmesriikide
kuludeklaratsioonide täielikuks hüvitamiseks. See ei piira mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevate
läbirääkimiste lõpptulemust ega vastavate iga-aastaste eelarvemenetluste tulemust.
2.50. Üldisel tasandil teave ELi eelarveliste tagatistega seotud maksimaalse riskipositsiooni kohta
aasta lõpu seisuga on esitatud ELi raamatupidamise aastaaruandes.
Komisjon rõhutab, et tema 2020. aasta mais tehtud ettepanekutes esitatud EFSI, maksevõime
toetamise rahastamisvahendi ja programmi „InvestEU“ eraldiste määrades on COVID-19 pandeemiat
juba arvesse võetud ning õigusaktide ettepanekud sisaldavad piisavaid sätteid, mille alusel eraldiste
määr rakendamise käigus vajaduse korral läbi vaadata.
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Alates 2021. aastast esitab komisjon kooskõlas finantsmääruse sätetega eelarvepädevatele
institutsioonidele eelarveliste tagatiste kohta iga-aastase aruande, sealhulgas hinnangu eelarvelistest
tagatistest või finantsabist tulenevate eelarvest kaetavate tingimuslike kohustuste kohta, ja teabe ühise
eraldisfondi tegeliku eraldiste määra kohta.
2.51. Komisjon tuletab meelde, et komisjoni, kontrollikoja ja EIP vahelise uue kolmepoolse
kokkuleppe läbivaatamine on pooleli. Komisjon viitab oma ühisele vastusele punktidele 2.44 ja 2.45.
Soovitused
Soovitus 2.1
Komisjon nõustub soovitusega.
Komisjon jälgib pidevalt maksevajadusi ja esitab vastavaid ettepanekuid paranduseelarvete ja
eelarvepädevate institutsioonide ümberpaigutuste kohta ning nõustub seda tegema ka tulevikus.
Mis puudutab aga meetmete võtmist piisavate maksete assigneeringute kättesaadavuse tagamiseks,
siis tuletab komisjon meelde, et eelarve vastuvõtmine, mis hõlmab piisaval tasemel maksete
assigneeringute, sealhulgas COVID-19 pandeemiast tulenevatest erakorralistest vajadustest tingitud
maksete assigneeringute tegemist, kuulub lõppkokkuvõttes eelarvepädevate institutsioonide
pädevusse. Sellega seoses jätkab komisjon tihedat koostööd Euroopa Parlamendi ja nõukoguga.
Soovitus 2.2
Komisjon nõustub selle soovitusega osaliselt.
Komisjon on võtnud kohustuse jälgida jagatud eelarve täitmise raames hallatavate
rahastamisvahendite rakendamist, nagu ta on seda siiani teinud. See hõlmab aruannet, mis tuleb igal
aastal koostada mitte üksikute rahastamisvahendite, vaid prioriteetide tasandil ja EAFRD puhul
sekkumisviisi tasandil ning mis hõlmab kooskõlas tulevase õigusraamistikuga komisjonile esitatava
teabe ulatust.
Andmed üksikute finantsinstrumentide kohta jäävad osana kontrolljäljest jätkuvalt kättesaadavaks,
nagu selliste toimingute korral, mille puhul kasutatakse muid rahastamisvorme.
Samuti rõhutab komisjon sellega seoses, et tulevaste valdkondlike eeskirjadega (st ühissätete
määrusega perioodiks 2021–2027) ei nõuta programmiasutustelt andmete esitamist üksikute
rahastamisvahendite tasandil, seega ei ole komisjonil seadusandlikku volitust sellist lisanõuet
kehtestada.
Soovitus 2.3
Komisjon nõustub soovitusega.
Komisjon esitab kooskõlas finantsmääruse sätetega eelarvepädevatele institutsioonidele eelarveliste
tagatiste kohta iga-aastase aruande, sealhulgas hinnangu eelarvelistest tagatistest või finantsabist
tulenevate eelarvest kaetavate tingimuslike kohustuste kohta.
Soovitus 2.4
Komisjon nõustub soovitusega ja leiab, et see on juba rakendatud.
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Komisjon püüdis seda soovitust täita taastekava ja mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevate
ettepanekute esitamisel. Komisjon jätkab olukorra jälgimist.
Selle tagamiseks, et liit suudab täita kõik oma finantskohustused ka ootamatu ja järsu
majanduslanguse korral, nagu COVID-19 pandeemia mõju Euroopa majandusele, tegi komisjon juba
27. mail 2020 ettepaneku tõsta omavahendite piirmäära 1,40 %ni EL 27 kogurahvatulust.
Väljakujunenud eelarveliste tagatiste puhul hindab komisjon pidevalt, kas eraldiste tase on alusaktides
kehtestatud tasemetega võrreldes piisav. Seda silmas pidades on komisjon koostöös
rakenduspartneritega hoolikalt jälginud COVID-19 kriisi võimalikku mõju liidu riskipositsioonile
seoses eelarveliste tagatistega. Nende tagatisvahendite puhul, mille kohta komisjon tegi ettepaneku
taasterahastu „NextGenerationEU“ kontekstis (vt punkt 2.11), on eraldiste sihtmäär arvutatud
samasugustel mõistlikel alustel.
Soovitus 2.5
Komisjon märgib, et see soovitus puudutab ettepanekut anda Euroopa Kontrollikojale volitus
auditeerida selliseid EIP projekte, mis ei ole seotud ELi eelarvega ega sellest rahastatavad ning seega
ei ole soovituse adressaadiks komisjon.
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KOMISJONI LÕPLIKUD VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA 2019. AASTA
ARUANDELE
„2019. AASTA ARUANNE – 3. PEATÜKK – TULUD“

SISEKONTROLLISÜSTEEMIDE ELEMENTIDE KONTROLLIMINE
3.9. Komisjon kontrollib pidevalt B-raamatupidamisarvestuses tuvastatud puuduste kõrvaldamist ja
liikmesriigid vastutavad rahaliselt kõigi traditsiooniliste omavahendite kaotsiminekute eest, mille
põhjuseks on nende haldusvead.
Komisjon uurib kontrollikoja auditite raames Belgias, Saksamaal ja Poolas tuvastatud probleeme
lähemalt kontrollikoja tuvastatud vigasid käsitleva tavapärase järelkontrolli käigus ning nendelt
liikmesriigilt nõutakse kõigi vajalike meetmete võtmist tuvastatud puuduste käsitlemiseks ja
kõrvaldamiseks.
3.10. Komisjon tuletab meelde, et sellist liiki raamatupidamisarvestuses esineb olemuslikult suur
puuduste ja keerukuse oht. Seetõttu kontrollib komisjon B-raamatupidamisarvestust iga
traditsiooniliste omavahendite kontrolli raames. Komisjon jätkab selle lähenemisviisi rakendamist.
Lisaks sellele keskendutakse traditsiooniliste omavahendite 2020. aasta kontrollikavas eriti just
traditsiooniliste omavahendite raamatupidamisele, et reageerida kontrollikoja eelmisel aastal esitatud
soovitusele.
3.11. Finantsriski kriteeriume käsitleva otsusega kehtestatakse kriteeriumid (sh väärtuse tegelikust
väiksemana näitamise ja riskantsete ettevõtjate tuvastamise riski jaoks) selliste tehingute
elektrooniliseks märgistamiseks, mis võivad kujutada endast finantsriski ja vajavad täiendavat
uurimist või kontrolli. Finantsriski kriteeriume kohaldatakse nii enne kui ka pärast kauba vabastamist,
sealhulgas vabastusjärgse kontrolli ajal. Komisjon ei ole veel hinnanud rakendamise taset
liikmesriikides.
Samuti on komisjon ajakohastanud tolliauditi juhendit, et anda juhiseid selliste olukordade
lahendamiseks, kus ettevõtjad teostavad imporditoiminguid muudes liikmesriikides kui selles, kus
asub nende peakorter. Ta rõhutab ka riskantsete ettevõtjate kohta riskiteabe jagamise tähtsust.
Nagu kontrollikoda tunnistas, tugevdavad liikmesriigid oma kontrollistrateegiat, lähtudes
puudustest, mille komisjon 2018. ja 2019. aastal tehtud traditsiooniliste omavahendite kontrollide
käigus tuvastas. Selle tulemuseks on paremini ühtlustatud üleeuroopaline kontrollistrateegia väärtuse
tegelikust väiksemana näitamise vastu võitlemiseks.
Komisjon jätkab olukorra jälgimist, tehes imporditehingute ja kontrollide valimikontrolli ning
statistilist analüüsi.
3.13. Vt komisjoni vastus punktile 3.11.
3.14. Vt komisjoni vastus punktile 3.11.
Komisjon alustas oma kontrolliaruannete järelmeetmete käigus traditsiooniliste omavahendite
kaotsimineku kvantifitseerimist nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil.
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Komisjon jätkab 2020. aastal tolliväärtuse kontrolli strateegia järelkontrollide tegemist.
Statistiliste andmete analüüsi põhjal on traditsiooniliste omavahendite kaotsiminek hinnanguliselt
vähenemas ja seetõttu leiab komisjon, et liikmesriigid on parandanud selles osas oma
kontrollimeetmete tulemuslikkust, astudes samme komisjoni tähelepanekute käsitlemiseks, nagu
kontrollikoda on kolmes auditeeritud liikmesriigis täheldanud.
3.15. Komisjon soovib esile tuua, et ta on võtnud kontrollikoja 2013. ja 2014. aasta aruande järel
meetmeid. Peale tolliauditi juhendi ajakohastamise, mis juba käsitleb mõningaid kontrollikoja
tuvastatud puudusi, on komisjon koos liikmesriikidega otsinud lahendusi nende selliste importijate
tuvastamiseks, kes tegutsevad muudes liikmesriikides kui selles, kus asub nende peakorter,
võttes seejuures arvesse olemasolevat teavet ja kehtivaid õigusnorme. See töö on veel käimas
projektirühmas, mida rahastatakse programmi „Toll 2020“ raames. Edasised edusammud on aga
võimalikud alles siis, kui kogu importi hõlmav ELi-ülene andmebaas on täielikult kättesaadav.
Selgitus 3.2. Kogu ELi hõlmav lünk tollikontrollisüsteemis
Komisjoni poolest on andmebaas „Surveillance III“ ELi tasandil valmis andmevoogude
vastuvõtmiseks, kuid ainult üksikud liikmesriigid on läinud üle uuele riiklikule impordisüsteemile.
Seetõttu ei sisalda Surveillance III praegu kogu ELi hõlmavaid andmekogumeid ettevõtjate impordi
kohta. Liikmesriikide taotlusel on tähtajaks määratud 2023. aasta jaanuar.
Komisjon soovib rõhutada, et tollivaldkonna riskijuhtimise raamistikus on finantsriski kriteeriume
käsitlevas rakendusotsuses esitatud õiguslikult siduvad sätted finantsriskide käsitlemiseks nii kauba
vabastamisel kui ka pärast seda, sealhulgas vabastusjärgse kontrolli ajal. Ühtegi ettevõtjat ei välistata
põhimõtteliselt selliste kriteeriumide kohaldamisest ja seda sõltumata liikmesriigist, kus asub ettevõtja
peakorter.
Komisjon tunnistab siiski, et ettevõtjate tegevusest üleeuroopalise ülevaate omamine toetab
nõuetekohaselt riskianalüüsi, kuna õigusnormide rikkumiste või ohtude tuvastamisel oleks ettevõtjate
piiriülese tegevuse kindlakstegemine sel juhul lihtsam.
3.17. Reservatsioonid on kaitsemeede, mille eesmärk
käibemaksupõhiste omavahendite aruanne on aegunud.

on

maandada

riski,

et

ebaõige

Enamik pikaajalisi reservatsioone on seotud rikkumismenetlustega, millel võib olla potentsiaalne
finantsmõju. Sellisel juhul peegeldavad reservatsioonid rikkumismenetluste kulgu, mida mõjutavad
paljud tegurid, näiteks rikkumismenetluse keerukus ja võimalik pöördumine Euroopa Kohtusse.
Komisjon teeb liikmesriikidega tihedat koostööd, otsides aktiivselt viise probleemide lahendamiseks
ning võttes meetmeid, võimaluse korral kooskõlas komisjoni menetluste ja kohaldatavate
õigusaktidega, et pikaajalised reservatsioonid lõpetada.
Finantsmõjuga seotud teabe peab esitama liikmesriik. Kui liikmesriigid on reservatsioonidega seotud
arvutused esitanud, saab arvutada ka finantsmõju.
3.18. Komisjon toob esile, et 2019. aastal suleti 40 punkti traditsioonilisi omavahendeid
puudutavast 162st avatud punktist, mis olid avatud viis aastat või kauem (umbes 25 % ühe aasta
jooksul); ta peab seda nende vaidlusaluste juhtumite keerukust arvesse võttes rahuldavaks
edusammuks. Komisjon jätkab jõupingutusi selliste juhtumite kiireks sulgemiseks, kuid see sõltub ka
liikmesriikide koostööst.
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Komisjon leiab, et tema andmebaas sisaldab piisavalt teavet järelmeetmete õigeaegsuse ja täielikkuse
seireks, välja arvatud finantsmõju, mille kohta peetakse arvestust eraldi raamatupidamissüsteemis
SUIVI.
Selle võiks integreerida järelmeetmete andmebaasiga, kuid komisjon märgib, et kaalul olevate
summade õigsust ei ole alati võimalik viivitamata kindlaks määrata, enne kui liikmesriikidelt saab
lisateavet. Lisaks ajakohastab ta sisemisi juhiseid, et seada suurima potentsiaalse finantsmõjuga
pikaajalised punktid ametlikult prioriteediks.
Seega vaadatakse kontrollikoja tõstatatud probleeme silmas pidades läbi traditsiooniliste
omavahendite avatud punktide puhul järelmeetmete võtmise õigeaegsus, kord ja andmebaasid.
Selgitus 3.3. Puudused seoses järelmeetmetega, mida võetakse liikmesriikides avastatud
traditsiooniliste omavahenditega seotud puuduste kõrvaldamiseks
Komisjon tunnistab kontrollikoja täheldatud viivitusi. Need viivitused ei ole siiski põhjustanud
traditsiooniliste omavahendite kaotsiminekut.
Järelmeetmete võtmiseks avatud punktide puhul tehakse suuremaid jõupingutusi, seades prioriteediks
potentsiaalselt finantstagajärgi omavad pikaajalised toimikud. Jätkatakse komisjoni talituste
omaalgatust kutsuda suurima avatud punktide arvuga liikmesriikide esindajad Brüsselisse, et
kiirendada võimaluse korral avatud punktide sulgemist. Traditsiooniliste omavahendite 2020. aasta
kontrollikavas jäetakse ka võimalus sihtotstarbeliste kontrollide ja halduskoosolekute korraldamiseks
riikides, kus on kõige rohkem pikaajalisi avatud toimikuid. Komisjon seadis endale kvantitatiivse
eesmärgi vähendada pikaajaliste avatud punktide arvu 2020. aasta lõpuks veel 20 %. Lisaks algatab ta
rikkumismenetlused, juhul kui liikmesriikidega jätkuvad erimeelsused finantsmõju omavate
pikaajaliste avatud punktide osas.
3.19. Kogurahvatulu 2016.–2019. aasta kontrollitsükkel viidi lõpule varasemast märksa
formaliseeritumalt. Komisjon on kindel, et see suurem formaliseeritus tugevdab kogurahvatulu
hinnangute üldist kvaliteeti ja seega ka omavahendite õiglasemat kogumist liikmesriigiti.
3.20. Kogurahvatulu 2016.–2019. aasta kontrollitsükli vältel kontrollis komisjon, kas teadus- ja
arendustegevuse varad olid rahvamajanduse arvepidamises põhimõtteliselt korrektselt kajastatud, st
kapitaliseeritud ja hinnatud vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Eelkõige võttis komisjon mitu meedet,
et hinnata teadus- ja arendustegevuse kajastamist üleilmastumise kontekstis, kasutades riikidevahelisi
võrdlusi ja korraldades spetsiaalse kogurahvatulu käsitleva rahvusvaheliste ettevõtete katseprojekti;
rahvusvaheliste ettevõtete tegevuse ümberpaigutamisega seotud juhtumeid käsitleti aga varajase
hoiatamise süsteemi raames.
Seetõttu on komisjon seisukohal, et ta on suures osas täitnud kontrollikoja 2016. aasta soovituse 2
lisas 3.4.
3.21 Komisjon leidis, et Prantsusmaa muudetud kogurahvatulu nimistu kvaliteet on asjakohane ja
selle läbivaatamine on käimas. Komisjon tuletab meelde, et Prantsusmaaga seotud üldine
reservatsioon tehti täpselt selleks, et vajaduse korral kaitsta nii ELi kui ka liikmesriikide finantshuve.
AASTA TEGEVUSARUANDED
3.23. Vt komisjoni vastus punktile 3.14.
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Komisjon alustas oma kontrolliaruannete järelmeetmete käigus traditsiooniliste omavahendite
kaotsimineku kvantifitseerimist nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil.
JÄRELDUS JA SOOVITUSED
3.24. Komisjon täiustab kontrollide kavandamisel oma riskihindamist ja jätkab püüdlusi pikaajaliste
avatud punktide kiireks sulgemiseks, mis sõltub ka liikmesriikide koostööst.
Komisjon on astunud olulisi samme, et aidata vabastusjärgseteks audititeks välja selgitada kõige
riskantsemad ettevõtjad ELi tasandil, märgistades tehingud, mida peetakse finantsriski kriteeriumide
ja ajakohastatud tolliauditi juhendi põhjal finantsriski põhjustavaks. Ta teeb tihedat koostööd
liikmesriikidega, et tuvastada importijad, kes tegutsevad muudes liikmesriikides kui selles, kus asub
nende peakorter. Edasised edusammud tehakse siis, kui kogu importi hõlmav ELi-ülene andmebaas
on täielikult kättesaadav (vt vastused punktidele 3.11–3.15).
3.25. Vt komisjoni vastus punktile 3.20.
Soovitus 3.1 – tollimaksude (traditsioonilised omavahendid) alalaekumine
Komisjon nõustub soovitusega 3.1
a) Komisjon kasutab saadaolevaid impordiandmeid ebaharilike mustrite analüüsimiseks. See teave
võiks aidata liikmesriikidel kindlaks teha konkreetsed olukorrad, mida nad saaksid riskijuhtimise
vaatenurgast täiendavalt analüüsida, et võimaluse korral välja selgitada nende tehingute taga olevad
ettevõtjad.
See kujutaks endast toetust, võttes arvesse asjaolu, et liikmesriigid jäävad oma pädevuse piires
vastutavaks tollialaste õigusaktide nõuetekohase rakendamise eest.
Seda tehakse kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud piirangute ja kehtiva
õigusraamistikuga.
b) Komisjon kasutab andmebaasis „Surveillance“ sisalduvat teavet veel mitmel eesmärgil, muu hulgas
selleks, et toetada liikmesriikide andmeanalüüsi. Seda tehakse kooskõlas isikuandmete kaitse
üldmääruses sätestatud piirangute ja kehtiva õigusraamistikuga.
Soovitus 3.1 – traditsiooniliste omavahendite avatud punktid
Komisjon nõustub soovitusega 3.2
a) Komisjon kaalub kontrollikoja soovituste kohaselt uuesti oma avatud punktide seiresüsteemi.
b) Kontrollikoja soovituste kohaselt vaadatakse läbi traditsiooniliste omavahendite avatud punktide
puhul järelmeetmete võtmise õigeaegsus, kord ja andmebaasid.
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KOMISJONI VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA 2019. AASTA ARUANDELE
„PANUS 2019. AASTA ARUANDESSE – 4. PEATÜKK.
KONKURENTSIVÕIME MAJANDUSKASVU JA TÖÖHÕIVE TAGAMISEKS“

TEHINGUTE KORREKTSUS
4.6. Kontrollikoja 2019. aastal esitatud veamäär (4,0 %) on kooskõlas varasemates aruannetes (välja
arvatud 2018. aasta aruandes) esitatud veamääradega.
Kontrollikoja esitatud hinnanguline veamäär arvutatakse igal aastal ja selles ei võeta arvesse
komisjoni tehtavaid võimalikke korrektsioone ja seadustamist. Vt nt komisjoni vastus punktile 4.18.
Teadusuuringute kulude (programm „Horisont 2020“) jääkvigade määra hindamiseks rakendab
komisjon mitmeaastast kontrollistrateegiat. Teatatud jäävigade määra puhul (2019. aasta lõpus
2,15 %) võetakse arvesse sissenõudmisi, korrektsioone ning kõikide komisjoni kontrollide ja
auditite mõju kogu programmi rakendamisperioodi jooksul.
Tuleb tähele panna, et komisjoni eesmärk seoses programmiga „Horisont 2020“ on hoida esinduslik
veamäär vahemikus 2–5 % ning jääkvigade määr võimalikult lähedal 2 %-le (kuid mitte tingimata
alla selle).
4.7. Teadusuuringute kulude hüvitamine põhineb toetusesaajate kantud kulude hüvitamiseks
esitatud taotlustel. Sageli kehtivad selliste nõuete suhtes keerulised eeskirjad ja nende tulemusel võib
tekkida vigu, nagu täheldati kontrollikoja osutatud juhtumites.
Seepärast sõltub veamäära vähendamine jätkuvatest lihtsustamispüüdlustest. Selleks kasutab
komisjon programmi „Horisont 2020“ rakendamise viimastes etappides ulatuslikumalt lihtsustatud
kuluvõimalusi, näiteks kindlasummalist rahastamist, parandab teabevahetust toetusesaajatega ja
täiustab pidevalt oma kontrollimehhanisme. Programmiga „Euroopa Horisont“ minnakse veelgi
kaugemale, tuginedes programmi „Horisont 2020“ raames saadud kogemustele.
4.8. Komisjon tunneb heameelt, et kontrollikoda tunnustab tema pingutusi programmi
„Horisont 2020“ haldus- ja finantsnõuete lihtsustamisel. Programmi „Horisont 2020“ puhul
kehtestatud lihtsustused koos peamiste toetusesaajate üha suurenevate kogemustega aitavad
vähendada vigade arvu ja määra. Hoolimata süstemaatilistest, laiaulatuslikest ja suunatud
teavituskampaaniatest on aga jätkuvalt teatavat liiki toetusesaajaid, nagu väikesed ja keskmise
suurusega ettevõtjad ning uued toetusesaajad, kelle puhul esineb vigu teistest sagedamini.
4.9.b. Komisjon märgib, et ühe kontrollikoja mainitud juhtumi puhul ei tunnistatud lepingut kehtetuks
liikmesriigi kohtu otsusega, milles hinnati see ebaseaduslikuks. Seepärast oli leping selle osalistele
jätkuvalt siduv. Selle põhjal ei saa komisjon käsitada neid kulusid rahastamiskõlbmatutena.
4.10. Komisjon on kehtestanud usaldusväärse eelkontrollide süsteemi, mis hõlmab üksikasjalikke
automatiseeritud kontrollnimekirju, kirjalikke juhiseid ja pidevat koolitust. Jätkuvalt on keeruline
tõhustada süsteemi nii, et võimaldada toetusesaajatel ilma neile lisakoormust tekitamata keskenduda
oma teadus- ja innovatsioonitegevuse eesmärkide täitmisele, tagades samal ajal teadlastele õigeaegse
maksete tegemise.
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Komisjoni sisekontrollis tuginetakse sõltumatutele audiitoritele, kes maksetaotlused kinnitavad.
Selles punktis esitatud kontrollikoja tähelepanek on komisjonile teada ja seda on käsitletud
varasemates aruannetes. Sellega seoses on komisjon korraldanud toetusesaajate ja kulusid kinnitavate
sõltumatute audiitoritega mitu kohtumist, et suurendada nende teadlikkust kõige levinumatest
vigadest toetusesaajate auditeerimisel. Lisaks programmi „Horisont 2020“ kontrollitõendite
selgitustega näidisvormi koostamisele annab komisjon kulusid kinnitavatele audiitoritele tagasisidet
nende kindlakstehtud vigade kohta.
Tuleb tähele panna, et kuigi sõltumatud audiitorid ei tuvasta iga üksikut viga maksetaotlustes, on neil
oluline roll üldise veamäära vähendamisel.
Personalikulud on jätkuvalt peamine vigade allikas, eelkõige teadusuuringute kulude puhul
4.11. Eelmiste raamprogrammidega võrreldes astuti programmiga „Horisont 2020“ toetusesaajate
kantud kulude hüvitamise eeskirjade lihtsustamisel samm edasi.
2019. aastal tõhustas komisjon teavituskampaaniat, pakkudes liikmesriikidele ja assotsieerunud
riikidele välja kohandatava teemavalikuga teavitusüritusi, mis hõlmasid personalikuludega seotud
teavet ja selgitusi (muu hulgas eespool nimetatud tunnitasu kohta). Peale selle andis komisjon
2019. aasta oktoobris välja kõikidele programmi „Horisont 2020“ toetusesaajatele suunatud teatise
„How to avoid errors when claiming costs in H2020 grants“ (Kuidas vältida vigu programmi
„Horisont 2020“ toetuste raames kulude hüvitamise taotlemisel?).
Järgmises mitmeaastases finantsraamistikus, mis hõlmab programmi „Euroopa horisont“, võetakse
kõikide otseselt hallatavate liidu programmide puhul kasutusele lihtsam üldvalem. Selle valemi
eesmärk on vähendada toetusesaajate finantsriski, lihtsustades samal ajal kõikide programmide
haldamist ja auditeerimist.
Oluline lihtsustus, mis kaasneb uue üldise toetuslepingu näidisega, mille põhjal koostatakse
programmi „Euroopa horisont“ toetuslepingu näidis, on personalikulude hüvitamise taotlemiseks ühe
väga lihtsa meetodi kehtestamine päevatasu arvutamise põhjal (asjaomase isikuga seotud aasta
personalikulud jagatud 215ga).
Lõpetatakse tootlike töötundide arvu põhimõtte ja mitmesuguste normatiivsete meetodite kasutamine,
mis põhjustas vigu rahastamiskõlblike personalikulude arvutamisel ja esitamisel.
4.12. Komisjon on seisukohal, et aasta ühtne tunnitasu, mis põhineb viimasel lõpetatud
eelarveaastal, on oluline programmis „Horisont 2020“ kehtestatud lihtsustus. Tundub aga, et
olenemata hoolikalt koostatud tingimustest ja selgetest juhistest tegid toetusesaajad selle meetodi
kasutamisel vigu. Nagu eespool juba märgitud (vt punkt 4.11), arvutatakse personalikulud programmi
„Euroopa horisont“ raames päevatasu valemi põhjal. See arvutus tehakse kalendriaasta kohta ja
selles ei võeta enam arvesse viimast lõpetatud eelarveaastat nagu programmi „Horisont 2020“ puhul.
4.13. Komisjon jätkab oma teavituskampaaniaid, et selgitada toetusesaajatele programmi
„Horisont 2020“ rahastamiseeskirju.
Selgitus 4.3. Näide veast tunnitasu arvutamisel ja näide tunnitasu arvutamisel viimase lõpetatud
eelarveaasta andmete kasutamata jätmise kohta
Komisjon kontrollib juhtumit, millele kontrollikoda selgituses 4.3 osutas, ja võtab vajalikud
meetmed.
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4.14. Nn topeltülemmäära eeskiri on personalikulude õige arvutamise ja deklareerimise eeltingimus.
Sellega tagatakse, et toetusesaaja ei taotle oma tegelikest kuludest suurema summa hüvitamist. Seda
eeskirja on selgelt nimetatud programmi „Horisont 2020“ toetuslepingu näidise artiklis 6.2A.
Kahetsusväärselt on selle eeskirja kohaldamisel varem ette tulnud mõningaid vigu ja neid võib
esineda ka edaspidi, hoolimata sellest, et komisjon teeb kõik endast oleneva personalikulude
deklareerimise aluseks olevaid eeskirju ja tingimusi käsitleva teabe selgeks ja süstemaatiliseks
edastamiseks.
Programmi „Euroopa horisont“ puhul peavad toetusesaajad järgima üht lihtsat ülemmäära, nimelt
päevade ülemmäära – selle puhul peavad toetusesaajad tagama, et töötatud päevade koguarv, mille
nad ELi toetuse saamiseks isiku kohta kalendriaastas deklareerivad, ei ole suurem kui päevatasu
arvutamiseks kasutatavate päevade arv (st 215). Sellega tagatakse loogiliselt, et deklareeritud
personalikulud ei ületa kõiki toetusesaaja raamatupidamisarvestuses asjaomase isiku kohta kõnealusel
kalendriaastal registreeritud personalikulude kogusummat.
Selgitus 4.4. Näide topeltülemmäära eeskirja mittejärgimise kohta
Komisjon kontrollib juhtumit, millele kontrollikoda selgituses 4.4 osutas, ja võtab vajalikud
meetmed.
4.15. Tööaja arvestuses võib jätkuvalt esineda vigu, kuid sageli ei ole neil (olulist) finantsmõju (nt
puudub töötunnilehel allkiri). Sellistel juhtudel esitab komisjon toetusesaajale soovituse ja kohaldab
vajaduse korral korrektsioone.
Rohkem kalduvad eksima erasektori üksused, eelkõige VKEd
4.16. VKEde osalemine ja uute toetusesaajate kaasamine on oluline teadus- ja innovatsioonipoliitika
edukaks rakendamiseks. Seda liiki toetusesaajatel on aga kas väiksem haldussuutlikkus või ei tunne
nad nii hästi osalemiseeskirju, millest tulenevalt teevad nad rohkem vigu.
2019. aasta lõpu seisuga oli programmi „Horisont 2020“ allkirjastatud toetuslepingutest 24,7 %
sõlmitud VKEdega, mis ületab 2020. aastaks seatud 20 % eesmärki.
Üks VKEde osalemise hõlbustamiseks ja vigade vähendamiseks kehtestatud meede on
kindlasummaliste maksete kasutamine VKEde jaoks mõeldud rahastamisvahendi esimeses etapis.
Kõikide kulude rahastamiskõlbmatus, mille toetusesaaja on auditeeritud ajavahemikul
deklareerinud
4.18. Üldiselt võtab komisjon ELi eelarve kahjustamise vältimiseks järelmeetmeid kõikide avastatud
vigade puhul, olenemata sellest, kas need on eraldiseisvad või süsteemsed. Pärast kontrollikoja auditit
on komisjon järgnevalt seadustanud (kulud on muutunud rahastamiskõlblikuks) ühe kõnealusest
kahest 2020. aastal esinenud veast ja praegu on pooleli teise vea seadustamine.
Toetusesaajate juriidiline vorm, mida kontrollikoda kirjeldas, kajastab paljude programmis
„Horisont 2020“ osalevate äriühingute sidemeid.
Projekti raames võib taotleda toetusesaaja ja sidusüksuste sisekorraldusega seotud kulude hüvitamist,
tingimusel et need on kajastatud 1. lisas või et komisjon on need aruandlusperioodil heaks kiitnud
(mitterahalise toetuse puhul).
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Nagu kontrollikoda väidab, ei olnud toetusesaajad piisavalt tutvunud oma äriühingute vaheliste
sidemete suhtes kohaldatavate eeskirjadega.
4.19. Komisjon nõustub kontrollikoja leidudega.
Esimese kontrollikoja nimetatud juhtumi puhul tagas toetuse eesmärgi täitmise toetusesaaja
partnerorganisatsioon, kellel oli õigus doktorikraade anda.
Teise juhtumi puhul sai grandihoidja täielikku toetust ka doktoriõppeks. Grandihoidja töötas
toetusesaaja valdustes ning koostas samal ajal oma doktoriväitekirja doktorikraadi saamiseks. Ta ei
tegelenud muu ametialase tegevusega, mis ei olnud seotud doktoriõppega. Töötamist ja väitekirja
koostamist käsitati projekti eesmärgi saavutamisel teineteist täiendavatena, kuna projekti ainus
eesmärk on toetada doktoriõpet.
Sagedased vead teistes otsestes kuludes
4.20. Komisjon võtab kontrollikoja tähelepaneku teadmiseks ja rõhutab, et ta jätkab oma
teavituskampaaniate korraldamist toetusesaajatele rahastamiseeskirjade selgitamiseks.
Vahetuskurssides esinevate vigade suur sagedus
4.21. Komisjon võtab teadmiseks kontrollikoja tähelepaneku, et vahetuskursi ümberarvutamisel
tehtavate vigade finantsmõju ei ole märkimisväärne. Komisjon jätkab aga oma teavituskampaaniate
korraldamist, et selgitada toetusesaajatele rahastamiseeskirju, ja avaldab kahetsust, et selliseid vigu
selgetest juhistest hoolimata esineb.
AUDITEERITAVATE ESITATUD KORREKTSUSALASE TEABE LÄBIVAATAMINE
4.22. Komisjoni auditistrateegia hõlmab programmi „Horisont 2020“ kogu rakendamist.
Põhieesmärk on kaitsta ELi finantshuve, nõudes sisse alusetult makstud summad. Komisjon vaatab
toetusesaajate tasandil kehtestatud sisekontrollisüsteemi läbi ja esitab puuduste kindlakstegemise
korral soovitusi, et tagada vigade vältimine ja avastamine toetusesaajate tasandil.
4.23. Komisjon viitab vastusele, mille ta esitas 2018. aasta aruandele ja milles ta selgitas erinevust
kontrollikoja ja komisjoni auditite ulatuste vahel.
4.25. Komisjon keskendub oma audititöös peamiselt toetusesaajate deklareeritud kuludes esinevate
vigade avastamisele ja korrigeerimisele, püüdes samal ajal tagada auditi võimalikult laia käsitlusala.
Komisjoni auditiaruannetes lähtutakse põhimõttest, et aruandeid koostatakse erandite kohta: iga
üksiku kuluartikli täieliku kirjeldamise asemel tuleb teatada ainult auditi leidudest (vigadest).
Sellest tulenevalt kajastavad ja sisaldavad audititoimikud iga vea kohta põhimõtteliselt ainult olulisi
tõendeid (auditi töödokumendid ja lisadokumendid), mis moodustavad õigusliku aluse täiendavaks
korrigeerimiseks või summade sissenõudmiseks.
4.26. Komisjon võtab kontrollikoja leiud teadmiseks. Seoses väljastpoolt tellitud audititega kavatseb
komisjon jätkata auditit läbiviivatele ühingutele juhiste andmist ja teha seda intensiivsemalt.
4.27. Tuleb tähele panna, et komisjoni tehtavate auditite käsitlusala on lai ja nende läbiviimise aeg
piiratud. Komisjon märgib, et kontrollikoda sai tugineda komisjoni audititoimikutele 20 auditist 13
puhul, võrreldes 20 auditist 10 puhul 2018. aastal.
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Nagu kontrollikoda mainis, on ülejäänud seitsmest juhtumist osade mõju ebaoluline.
4.29. Komisjon teatas veamäära 2019. aasta tegevusaruandes, võttes arvesse kontrollikoja 2018. aasta
aruandes esitatud tähelepanekuid.
Komisjoni auditites käsitletakse olulist osa igast individuaalsest auditeeritavast maksest, et avastada
ja korrigeerida toetusesaajate tehtud vead. Peale selle ekstrapoleerib komisjon toetusesaajate
tasandil avastatud süsteemsete vigade puhul auditi leiud sellistele ELi projektidele, mida ei
auditeerita.
Komisjon on seisukohal, et esialgselt arvutatud veamäära 0,34 % suurenemine hõlmab veamäära
võimaliku tegelikust väiksemana näitamise riski, mille kontrollikoda tuvastas oma 2018. aasta
aruandes.
4.30. Komisjon võtab teadmiseks, et kontrollikoda peab kiiduväärseks nii kiiret parandusmeetmete
võtmist ja komisjoni kavatsust seda küsimust edasi käsitleda.
Komisjon on seisukohal, et tema kontrollistrateegia võimaldab teha kindlaks programmi
„Horisont 2020“ põhjendatud ja õiglase hinnangulise veamäära.
AASTA TEGEVUSARUANDED JA MUU JUHTIMISKORD
4.31. Komisjon tunneb heameelt kontrollikoja tähelepaneku üle, et kontrollitud iga-aastased
tegevusaruanded annavad õiglase hinnangu asjaomaste peadirektoraatide alustehingute
korrektsusega seotud finantsjuhtimisele.
4.32. Iga-aastastes tegevusaruannetes esitatakse reservatsioonid vastavalt institutsioonilisel tasandil
antud juhistele.
4.33. Komisjon tunneb heameelt, et kontrollikoda tunnustab tema jõupingutusi seitsmenda
raamprogrammi süsteemsete vigade korrektsioonide rakendamisel ja 70 % eesmärgi ületamist.
Komisjon rõhutab veel kord ülejäänud 1904 juhtumiga tegelemiseks vajalike vahendite kõrget taset.
Seitsmenda raamprogrammi ja programmi „Horisont 2020“ auditistrateegiate eesmärk on avastada
ja korrigeerida toetusesaajatele alusetult makstud summad. Süsteemsete vigade korral laiendatakse
korrektsioone ka sellistele ELi projektidele, mida ei auditeerita. Sellega seoses on komisjon
2019. aastal oluliselt suurendanud seitsmenda raamprogrammi korrektsioonide rakendamist.
4.34. Komisjon tunneb heameelt, et kontrollikoda tunnustab tema jõupingutusi ja edusamme siseauditi
talituse (IAS) soovituste täitmisel.
Komisjon täidab IASi soovitusi ja teeb seda üldjuhul auditiaruandes algselt kehtestatud tähtaja
jooksul.
Programmi „Horisont 2020“ tulemuste levitamise ja kasutamise auditiga seotud soovitused olid
2019. aasta lõpu seisuga suures osas täidetud. Komisjon täitis selle soovituse juunis 2020.
Tehtud edusammude näitena oli 2020. aasta juuni lõpu seisuga täitmata ainult neli soovitust, millest
ükski ei olnud hilinenud.
Komisjon teeb ka edaspidi tööd IASi soovituste täieliku täitmine nimel.
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4.35. Komisjon võtab teadmiseks kontrollikoja tähelepaneku, et iga-aastases haldus- ja
tulemusaruandes esitatud vearisk maksete tegemisel on kontrollikoja hinnangulise veamäära piires.
Komisjon on seisukohal, et veamäära võimaliku tegelikust väiksemana näitamise risk on kaetud ning
et iga-aastastes haldus- ja tulemusaruannetes esitatud kogurisk maksete tegemisel ja risk
lõpetamise ajal on usaldusväärsed.
JÄRELDUS JA SOOVITUSED
4.36. Kontrollikoja esitatud hinnanguline veamäär, mis arvutatakse igal aastal, on üks ELi kulude
kasutamise tõhususe näitaja. Nagu eelnevalt mainitud, on kontrollikoja 2019. aastal esitatud
veamäär (4,0 %) kooskõlas varasematel aastatel (välja arvatud 2018. aastal) esitatud veamääradega.
Samal ajal rakendab komisjon teadusuuringute valdkonna kulutuste puhul mitmeaastast auditi
järelkontrolli strateegiat. Selle alusel arvutavad komisjoni talitused jääkvigade määra, milles
võetakse arvesse programmi rakendamise jooksul toimunud sissenõudmisi ja korrektsioone ning
komisjoni talituste tehtud kontrollimiste ja auditite mõju.
Programm „Horisont 2020“ on oluliselt lihtsam kui eelmised raamprogrammid ning seda asjaolu
tunnistavad nii enamik korduvaid toetusesaajaid kui ka kontrollikoda.
4.38. Komisjon võtab teadmiseks kontrollikoja tähelepaneku, et iga-aastases haldus- ja
tulemusaruandes esitatud vearisk maksete tegemisel on kontrollikoja hinnangulise veamäära piires.
Vt komisjoni vastus punktile 4.35.
Soovitus 4.1
Komisjon nõustub soovitusega.
Komisjon jätkab oma teavituskampaaniat rahastamiseeskirjade kohta, sealhulgas VKEsid ja uusi
toetusesaajaid käsitlevate eeskirjade kohta. Peale selle moodustas ühine audititeenistus oma
programmi „Horisont 2020“ valimi riskipõhiste valimite põhjal, võttes eelkõige arvesse VKEsid
ja/või uusi toetusesaajaid.
Komisjoni olemasolevad riskipõhised eelkontrollid annavad toimingute suhtes piisava kindluse.
Soovitus 4.2
Komisjon nõustub soovitusega.
Komisjon pöörab programmi „Horisont 2020“ käsitlevas
personalikulude arvutamise ja deklareerimise eeskirjadele.

teavituskampaanias

eritähelepanu

Soovitus 4.3
Komisjon nõustub soovitusega.
Komisjoni ettepanekuga järgmise raamprogrammi kohta on kavas personalikulusid käsitlevaid
eeskirju veelgi lihtsustada. Komisjon esitab uued eeskirjad eelarvepädevatele institutsioonidele
eesmärgiga saada kõnealustele eeskirjadele nende toetus.
Soovitus 4.4
Komisjon nõustub soovitusega.
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Esimene taane. Komisjon kohustub käsitlema kontrollikoja tähelepanekuid seoses leidude
dokumenteerimise, valimi koostamise järjepidevuse ja auditiprotseduuride kvaliteediga.
Teine taane. Komisjon on väliste audiitorühingutega tihedas kontaktis. Läbi on viidud spetsiaalseid
audiitorühingutele suunatud teavitamisalgatusi. Seoses väljastpoolt tellitud audititega, mille
kontrollikoda uuesti läbi viis, on komisjon tähelepanekud audiitorühingutele edastanud.
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KOMISJONI LÕPLIKUD VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA 2019. AASTA
AASTAARUANDELE
„PANUS 2019. AASTA ARUANDESSE – 5. PEATÜKK – MAJANDUSLIK, SOTSIAALNE JA
TERRITORIAALNE ÜHTEKUULUVUS“
SISSEJUHATUS
5.4 Kolmas taane – Oma kaheetapilise lähenemisviisi raames, mis hõlmab süstemaatilist dokumentide
kontrolli ja kohapealseid riskiauditeid, ajakohastab komisjon igal aastal oma riskihindamist, et
määrata kindlaks, milliste auditeerimisasutuste ja programmide puhul tehakse kohapealseid auditeid
või täiendavat dokumentide laiendatud kontrolli. Nende auditite peamine eesmärk on saada piisav
kindlus, et ükski tõsine süsteemi puudujääk pole liikmesriikidel tuvastamata või esile toomata jäänud
ning et esitatud auditiarvamused ja allesjäänud veamäärad on usaldusväärsed. Vajaduse korral
kohaldab komisjon täiendavaid finantskorrektsioone, et viia asjaomaste programmide allesjäänud
veamäär alla 2 %.
TEHINGUTE KORREKTSUS
5.14 Komisjon võtab teadmiseks kontrollikoja arvutatud veamäära, mis on madalam kui eelmisel
aastal. Komisjon võtab kõigi kontrollikoja leitud vigade suhtes järelmeetmeid ja taotleb
lisafinantskorrektsioone, kui see on vajalik. Samuti analüüsib komisjon koos auditeerimisasutustega
nende probleemide põhjuseid ja seda, kuidas neid edaspidi lahendada.
Komisjon viitab ka regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi ning tööhõive, sotsiaalküsimuste ja
sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi 2019. aasta tegevusaruannetes avaldatud veavahemikele,
sealhulgas maksimaalsetele riskidele (halvimad stsenaariumid), mis tulenevad kõigi 420 programmi
olukorra üksikasjalikust analüüsist. Komisjon usub, et tema üksikasjalik hinnang kajastab mõistlikult
ja õiglaselt iga programmi veamäärasid ning kumulatiivselt kõigi programmide veamäärasid.
5.15 Komisjon rõhutab auditeerimisasutuste tehtud töö tähtsust vigade otsimisel. See töö viis
märkimisväärsete finantskorrektsioonide tegemiseni, enne kui 2017.–2018. eelarveaasta
raamatupidamisaruanded komisjonile esitati. Auditeerimisasutuste põhjalik töö, mis tehti lõpetamise
järgus ja enne seda, tõi ka programmiperioodil 2007–2013 kaasa olulised finantskorrektsioonid.
Auditeerimisasutused teatasid, et 95 programmi koguveamäär ületab 2 %, mis näitab nende
avastamissuutlikkust (ilma et see mõjutaks muid programme, mille veamäär oli alla 2 %). Komisjon
nõustub väitega, et mõned vead jäid avastamata või neid võeti teatatud veamäära arvutamisel
ebakohaselt arvesse. Ta teeb pidevalt koostööd asjaomaste auditeerimisasutustega, et parandada
nende avastamissuutlikkust ja arusaamist kohaldatavatest eeskirjadest (vt ka komisjoni vastus punktile
5.40).
5.16 2019. aastal teatasid auditeerimisasutused auditi käigus leitud vigadest teist aastat järjest
komisjoniga kokkulepitud ja liikmesriikides ühiselt kasutatava liigituse alusel.
Enamik auditeerimisasutuste ja komisjoni tuvastatud eeskirjade eiramisi on seotud samade peamiste
kontrollikoja tuvastatud kategooriatega: rahastamiskõlbmatud kulud, riigihankeküsimused,
puudulik kontrolljälg, nagu on näidatud selgituses 5.2. See näitab, et auditeerimisasutused avastavad
nõuetekohaselt eeskirjade eri liiki eiramisi, mis suurendavad veamäära, kuid mitte täielikult kõikidel
juhtudel. Selle põhjuseks võivad olla keerulised projektid ja eeskirjad.
Komisjon võtab kõigi kontrollikoja teatatud vigade suhtes järelmeetmeid ja kohaldab
finantskorrektsioone, kui see on asjakohane ja õiguslikult võimalik. Komisjon märgib, et mõnel juhul
on Ühtekuuluvusfondi rahastatud kulutuste suhtes kohaldatud riiklikud või piirkondlikud eeskirjad
rangemad, kui liikmesriigi õigusaktides on ette nähtud samasuguste riiklikult rahastatud kulutuste
puhul. Seepärast võib kõnealuseid lisanõudeid käsitada ülemääraste tingimustena, kui liikmesriigid
tekitavad Ühtekuuluvusfondist rahastatud kulude puhul ise ebavajalikku halduskoormust ja keerukust.
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5.17 Komisjon nõustub väitega, et esmatasandi kontrollid on esimene kaitseliin vigade vastu ning
need peaksid olema vigade ennetamisel ja avastamisel tõhusamad.
Komisjon saatis liikmesriikidele programmitöö perioodiks 2014–2020 ajakohastatud suunised, mille
eesmärk koos lihtsustatud kuluvõimaluste kohustusliku kasutamisega on veelgi parandada
esmatasandi kontrollide kvaliteeti. Ent selle tingimus on, et on olemas personal, kes suudab menetleda
üha suurenevat hulka deklareeritud kulusid , ja et asjaomastes asutustes on nõuetekohane kogenud
personali stabiilsus.
Lisaks peaks auditeerimisasutuste poolt korraldusasutustele aastast aastasse esitatud auditileidude
liigitus võimaldama võtta korraldusasutustel riskide hindamisel arvesse sagedasemaid veaallikaid
ning nende põhjal oma juhtimiskontrolli käsitust ja vahendeid kohandada. Selleks et muuta
esmatasandi kontrollid programmitöö perioodil 2021–2027 tõhusamaks ja sihipärasemaks, on
komisjon teinud kaasseadusandjatele ettepaneku muuta kontrollid riskipõhiseks, et paremini suunata
olemasolevaid haldusressursse luubi alla võetud veaallikatele.
5.19 Komisjoni ühine vastus punktidele 5.19 ja 5.20.
Komisjon nõustub väitega, et tegevused, mis on füüsiliselt lõpetatud või täielikult ellu viidud, isegi
kui mõned finantstehingud jäävad avatuks, ei ole ühissätete määruse artikli 65 lõike 6 kohaselt
rahastamiskõlblikud. Korraldusasutuse ülesanne on hinnata iga tegevuse füüsilise lõpuleviimise ja
täieliku elluviimise mõisteid eraldi ning toetuse andmise otsuses märgitud konkreetsete lepinguliste
kohustuste alusel. Seni kuni tegevus ei ole täielikult lõpule viidud, võib selle valida rahastamiseks.
Selgituses 5.4 osutatud Itaalia projektide puhul jätkab komisjon selle jälgimist, kas ametiasutused
rakendavad täpselt partnerluslepingu jaoks kokku lepitud eeskirju, et tagada enne valimist juba
osaliselt ellu viidud tegevuste asjakohane kontrolljälg.
5.22 Komisjoni ühine vastus punktidele 5.22 kuni 5.24.
Komisjon märgib, et auditeerimisasutuste suutlikkus avastada riigihangetega seotud vigu oli hea.
Hoolimata sellest suutlikkuse suurenemisest näitab tõsiasi, et märkimisväärne hulk hankevigu läbis
tuvastamata korraldus- ja vahendusasutuste tasandi, vajadust pidevate meetmete järele, tagamaks
seda tüüpi probleemide parem tuvastamine juba esmatasandi juhtimiskontrolli raames.
Riigihanked on tõepoolest keeruline valdkond ja avaliku sektori hankijatel võib nende eeskirjade
kohaldamisel tekkida probleeme. Meetmete tõhusamaks koordineerimiseks on komisjon välja
töötanud riigihangete tegevuskava, mida on alates 2014. aastast mitu korda ajakohastatud. Selle
tegevuskava raames on juba algatatud üle 40 meetme. Uute meetmete ja algatuste eesmärk on aidata
ELi vahendite haldajatel ja saajatel täiustada oma riigihanketavasid, tagada vastavus ELi
direktiividele ning määrata kindlaks võrdsed tingimused ja soodustada hangete kasutamist
strateegilise poliitikavahendina.
Komisjon ajakohastas 2019. aastal ka oma otsust, millega kehtestatakse suunised riigihangetega
seotud vigade standardiseeritud finantskorrektsioonide kindlaksmääramiseks (otsus C(2019)
3452). Nende suuniste eesmärk on saavutada ühtne rakendamistava ja liikmesriikide võrdne
kohtlemine.
Komisjon võtab järelmeetmeid nende kontrollikoja tuvastatud juhtumite suhtes, mis jäid avastamata,
ja kohaldab kooskõlas oma suunistega vajaduse korral finantskorrektsioone.
5.26 Komisjon märgib, et viimastel aastatel on liikmesriikide ametiasutused ja komisjon tuvastanud
riigiabiga seotud vigu püsivalt harvemini, nagu näitab auditeerimisasutustega kokku lepitud ühine
vigade liigitus.
Komisjon on välja töötanud ühise riigiabi tegevuskava, kasutades ennetavat lähenemisviisi, et
vähendada riigiabi eeskirjade kohaldamisega seotud eeskirjade eiramise riski ja veamäärasid heade
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tavade kindlakstegemise ja levitamisega, koolitusprogrammiga ning asjakohase riigiabialase teabe
levitamisega Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide sidusrühmadele.
5.27 Portugali ametiasutused muutsid asjaomast riiklikku riigiabiseadust ja kohustusid rakendama
kõik nõutavad korrektsioonid vastavalt komisjoni nõutule.
Rahastamiskõlbmatud kulud
5.29 Komisjon võtab kontrollikoja avastatud vigade suhtes vajalikke järelmeetmeid ja muid
meetmeid, mida ta peab vajalikuks.
Alates lihtsustatud kuluvõimaluste kehtestamisest on komisjon teinud aktiivselt tööd nende
kasutamise järkjärgulise laiendamise nimel ning leiab, et kõnealused jõupingutused on juba andnud
positiivseid tulemusi. Komisjon edendas programmitöö perioodil 2014–2020 aktiivselt lihtsustatud
kuluvõimaluste kasutamist, kuna sellised kavad on vähem veaohtlikud, nagu on näidanud varasemad
kogemused. Komisjon jätkab seda nii ESFi kui ka ERFi puhul 2020. aasta järgsel programmitöö
perioodil, et vähendada toetusesaajate halduskoormust ja vigade ohtu.
Oluliste tõendavate dokumentide puudumine
5.30 Komisjon võtab vajalikke järelmeetmeid ja muid meetmeid, mida ta peab vajalikuks.
Lisaks sellele viitab komisjon kontrollikoja väidetele selgituses 5.8.
5.33 Komisjon võtab koos asjaomaste programme haldavate asutustega järelmeetmeid.
Rahastamiskõlblikkust hinnatakse kooskõlas ühissätete määrusega programmi lõpetamisel. Seetõttu
võib programm ikkagi asendada rahastamiskõlbmatuid laene ja komisjoni talitused hindavad kõigi
deklareeritud laenude rahastamiskõlblikkust programmi lõpetamisel.
5.34 Komisjoni ühine vastus punktidele 5.34 ja 5.35.
Euroopa Kontrollikojaga 2018. aasta aprillis jagatud tegevuskavas, millega parandati kontrollikoja
2017. aasta aruandes seoses Hispaania VKEde algatusega esile tõstetud puudusi, nähti ette mitu
vahe-eesmärki, mille eesmärk oli tagada Hispaania VKEde algatuse kogu portfelli nõuetele vastavus
rakenduskava kavandatud lõpetamisel 2023. aastal, sealhulgas järgmised meetmed:
•
•
•
•

tehingute esindava valimi läbivaatamine Euroopa Investeerimisfondi välisaudiitori poolt,
peamiste toetusõiguslikkusega seotud ohutegurite täiendava liigituse väljatöötamine ja
rakendamine,
VKE staatuse laiendatud kontroll pärast iga uue lõpliku abisaaja tehingu lisamist,
dokumentidel põhinevad järelevalvetoimingud ja läbivaatamised vastavalt vajadusele selleks,
et tagada kõigi finantsvahendajate portfelli rahastamiskõlblikkus.

Samuti on EIF andnud finantsvahendajatele korralduse vaadata täielikult läbi oma portfellid kuni selle
rakenduskava lõpetamiseni, mille jaoks nad saavad EIFilt toetust.
5.36 Komisjoni ühine vastus punktidele 5.36 kuni 5.39.
Jagatud eelarve täitmise raames teevad esmatasandi auditeid liikmesriikide auditeerimisasutused.
Komisjon teeb järjepidevat ja ulatuslikku koostööd auditeerimisasutustega, et tagada järjepidev
kontrolliraamistik, parandada vajaduse korral kindlustandva töö kvaliteeti ning tagada vajalik
avastamis- ja korrektsioonisuutlikkus. Komisjon jätkab koostööd asjaomaste auditeerimisasutustega,
et nende kontrolle veelgi parandada, eelkõige selleks, et nõuetekohaselt tuvastada kontrollikoja või
komisjoni kordusauditite käigus leitud vealiike. Komisjon ei hinda siiski üksnes
auditeerimisasutuste usaldusväärsust ümberarvutatud veamäärade alusel, kuna need ei viita
tingimata süsteemsele nõrkusele auditeerimisasutuste töös (vt ka komisjoni vastus punktile 5.51).
5.40 Komisjoni talituste ja auditeerimisasutuste vahel kokku lepitud ühtne vigade liigitus, mida
kasutab ka OLAF oma eiramisjuhtumite haldamise süsteemi raames, võimaldab paremini analüüsida
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vigade algpõhjuseid kõigi osaliste koguarvestuses. Sellega reageeritakse kontrollikoja ja eelarve
täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni eelnevatele soovitustele. Selle alusel
nõuab komisjon programmi haldavatelt asutustelt, et nad võtaksid programmi haldavate
asutuste dialoogi kaudu meetmeid kõige sagedasemate vigade kõrvaldamiseks ja tulevaste
kulutustega seotud riskide vähendamiseks, et parandada vajaduse korral nii juhtimiskontrollide kui ka
auditite avastamissuutlikkust.
Kui tuvastatud täiendavad eeskirjade eiramised viitavad süsteemi nõrkusele, peaksid
parandusmeetmed hõlmama metoodiliste vahendite täiustamist, täiendavate töötajate, sealhulgas
ekspertide värbamist, ning koolitusi, et tutvustada uusi väljatöötatud vahendeid või tõlgendada õigesti
kõige sagedasemaid vigu. See võib korraldusasutuste ja nende vahendusasutuste puhul hõlmata
valikumenetluste või esmatasandi kontrollide kvaliteedi parandamist, et eeskirjade eiramised
välja sõeluda.
Asjaomaste auditeerimisasutuste puhul tähendavad parandusmeetmed peamiselt eeskirjade
eiramiste avastamissuutlikkuse parandamist nende kasutatavate auditi kontrollnimekirjade ja
metoodika parandamise, kohaldatava õiguse selgemaks muutmise (eelkõige seoses riigihangetega
seotud vigadega), täiendavate töötajate värbamise ja kutsealase koolituse jätkamise kaudu.
5.41 Komisjoni ühine vastus punktidele 5.41 ja 5.42.
Komisjon märkis regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi ning tööhõive, sotsiaalküsimuste ja
sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi iga-aastastes tegevusaruannetes, et 2017.–2018. aruandeaastal
kehtisid statistilise valimi kasutamise tingimused rakenduskavade puhul, mis moodustasid 88 %
deklareeritud kuludest.
Komisjon on töötanud välja põhjaliku ja igakülgse valimi koostamise juhise, muutmaks
õigusraamistik veelgi selgemaks, et saavutada auditeerimisasutuste jaoks ühtlustatud, kokkulepitud ja
kooskõlastatud valimi moodustamise rakendusraamistik. Komisjon rõhutab, et valimi moodustamise
meetodite puhul tuleb kasutada ametialast otsustust protsessi eri etappides, mis võivad viia
kutseliste audiitorite vahel erinevate hinnanguteni, ilma et need osutaksid süstemaatiliselt süsteemi
nõrkustele.
5.43 Komisjoni ühine vastus punktidele 5.43 kuni 5.45.
Komisjon tervitab kontrollikoja täheldatud paranemist seoses võimalusega selgitada rohkem küsimusi
ilma kontrollkäikudeta toetusesaajate juurde. Kui eelkontrolli dokumentatsioon on ELi auditite
jaoks hõlpsamini kättesaadav, aitab see muuta auditi ELi fondidest toetuse saajate jaoks vähem
sekkuvaks ja koormavaks.
Nagu on märgitud komisjoni vastuses kontrollikoja eelmise aasta aastaaruandele (punktid 6.46 ja
6.47), teeb komisjon pidevalt koostööd auditeerimisasutustega, suurendamaks nende võimekust
ennetada ja parandada vigu ning panustada selle tulemusena kinnitusprotsessi.
Selle koostöö näide on kooskõlastatud jõupingutused, mida komisjon tegi koos auditeerimisasutustega
2019. ja 2020. aastal Euroopa Kontrollikoja toetusel ja ekspertteadmistega, et parandada auditi
dokumentatsiooni ja tagada auditileidude nõuetekohane kvaliteedikontroll (vt selgitus 5.8). Kõigile
auditeerimisasutustele saadetakse nüüd brošüür auditi dokumentatsiooni käsitleva
aruteludokumendi lõpliku versiooniga.
5.47 Komisjon jätkab koostööd asjaomase auditeerimisasutusega iga konkreetse vea korrektseks
käsitlemiseks ja kvantifitseerimiseks, mille tulemuseks on veamäära korrektne arvutamine.
KOMISJONI KINDLUSTANDVA TÖÖ JA ALLESJÄÄNUD VEAMÄÄRA KAJASTAMINE
AASTA TEGEVUSARUANNETES
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Riskipõhised vastavusauditid on tõstnud esile eeskirjade eiramisi, mida auditeerimisasutused ei ole
avastanud
Komisjoni ühine vastus punktidele 5.49 ja 5.50.
Peadirektoraadid teevad aasta tegevusaruannetes järeldused kolme aspekti kohta, mis on seotud
juhtimis- ja kontrollisüsteemide tõhususe, raamatupidamisarvestuse kinnitamise ning maksete
aluseks olevate kulutuste seaduslikkuse ja korrektsusega, pärast seda, kui on andnud hinnangu
neile esitatud kindlustandvatele pakettidele.
Komisjon võtab oma riskihindamise iga-aastasel ajakohastamisel ja oma auditikava koostamisel
arvesse kogu kättesaadavat teavet, sealhulgas auditeerimisasutuste, komisjoni ja Euroopa
Kontrollikoja audititest saadud teavet.
Komisjon rõhutab samuti, et kontrollikoja esialgsed audititulemused 2017.–2018. aasta veamäärade
kohta on osa üldisest taustast, mille alusel hinnatakse programmide kohta esitatud veamäärade
usaldusväärsust koos komisjoni dokumendipõhiste ja kohapealsete auditite tulemustega. Kogu
selline teave kajastub seega teatatud võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajas 5 ning mõlema
peadirektoraadi ühiselt koostatud riskihindamises.
5.51 Komisjon leiab, et tema käesolevas punktis esitatud audititulemused näitavad, et tema
riskihindamine auditeerimisasutuste töö kohta oli asjakohane. Komisjon valideerib oma
auditileiud auditeerimisasutustega ärakuulamismenetluse käigus ja jälgib oma lõplikke tulemusi, et
teha kindlaks tema avastatud täiendavate vigade algpõhjused ja parandada asjaomaste
auditeerimisasutuste avastamissuutlikkust. Seetõttu saatis komisjon mõnel juhul enne 2020. aasta
kontrolliaruandeid mõnele auditeerimisasutusele ennetavad kirjad. Muudel juhtudel on täiendavad
avastatud vead erandlikumad ja vaatamata võimalikule olulisele ekstrapoleeritud mõjule veamäärale
ei osuta süsteemsele puudusele auditeerimisasutuse tasandil.
Lisaks vastavusaudititele auditeerimisasutuste töö kordamiseks tegi komisjon ka 15 iga-aastase
kontrolliaruande eel- ja järelauditit, mis hõlmasid üheksat liikmesriiki. Need auditid aitavad kaasa
ka auditeerimisasutuste töö läbivaatamisele ja hindamisele, kuna need võimaldavad selgitada igaaastase kontrolliaruandega seotud küsimusi, aga ka avastada vigu vigade kvantifitseerimisel ja
prognoosimisel.
Oma dokumendipõhiste ja kohapealsete auditite tulemusena teatas komisjon regionaal- ja
linnapoliitika peadirektoraadi ning tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi
vastavates iga-aastastes tegevusaruannetes, et tema hinnangul tuleb kokku kuueteistkümne ERFi või
ESFi auditeerimisasutuse või nende kontrollorganite puhul kõrvaldada tõsised puudused.
5.52 Ressursipiirangute ja muude regulatiivsete kohustuste tõttu saab komisjon algatada suurema osa
oma iga-aastastest riskipõhistest audititest alles alates septembrist. Kooskõlas rahvusvaheliste
standarditega ja vastavalt ühissätete määruse nõuetele on ärakuulamismenetluseks vajaliku aja tõttu
enamikul juhtudel võimatu saada lõplikke audititulemusi järgmiseks iga-aastaseks tegevusaruandeks.
Komisjoni talitused lähtuvad seepärast nii võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitaja 5 (KPI5, s.o
teatatud keskmine jääkrisk) kui ka nende iga-aastases tegevusaruandes esitatud auditiarvamuse
puhul ettevaatlikust lähenemisviisist ning võtavad asjaomaste programmide hindamisel arvesse oma
esialgsete audititulemuste maksimaalset võimalikku mõju.
Lisaks esitatakse iga-aastases tegevusaruandes „maksimaalne määr“ (halvim stsenaarium
võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitaja puhul) (vt punkt 5.59). Selliste programmide puhul
on vaja täiendavat auditi tõendusmaterjali, et kontrollida, kas teatatud riski kõrgeim tase realiseerub.
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Lisaks võimaldab ühissätete määrus komisjonil teha auditeid iga-aastasele tegevusaruandele
järgnevatel aastatel vähemalt kolme aasta jooksul pärast aruande esitamist, et säilitada kontrolljälje
jaoks tõendavaid dokumente.
Kõigil juhtudel, kui lõplik allesjäänud koguveamäär on üle 2 %, nõutakse ja kohaldatakse
täiendavaid finantskorrektsioone ja teave avaldatakse järgnevates iga-aastastes tegevusaruannetes.
5.54 Komisjon oli oma võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajat ajakohastanud juba oma
2018. aasta tegevusaruannetes kooskõlas kontrollikoja 2017. aasta aruande soovitusega 4. See
võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitaja 5 hõlmab juba ettevaatlikku ja konservatiivset
lähenemisviisi juhul, kui auditi tulemused ei ole lõplikud, kasutades ärakuulamismenetluse ajal
kehtivat maksimaalset esialgset veamäära. Lisaks avalikustatakse iga-aastases tegevusaruandes
läbipaistvalt halvim stsenaarium, et hõlmata võimalikke lisariske, mida auditi tõendusmaterjal ei ole
veel täielikult kinnitanud (vt komisjoni vastus punktile 5.52).
5.55 Komisjoni ühine vastus punktidele 5.55 ja 5.56.
Võttes arvesse kontrollikoja eelnevaid soovitusi, tugineb komisjoni 2019. aasta tegevusaruannetes
esitatud võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitaja 5 ühtekuuluvuspoliitika puhul nüüd üksnes
2017.–2018. aasta kinnitatud allesjäänud koguveamääradele (või piiratud arvul juhtudel, kui
allesjäänud viga ei ole veel võimalik kinnitada, aasta tegevusaruande ajal kättesaadavatele kõige
konservatiivsematele audititulemustele). Lisaks võttis komisjon kasutusele mõiste „maksimaalne
risk“.
Komisjon rõhutab, et võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitaja hindamisel kasutati kõigi
rakenduskavade puhul konservatiivset lähenemisviisi ja kõiki auditi tõendusmaterjale, mis olid aasta
tegevusaruande koostamise kuupäeval kättesaadavad. Võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitaja
maksimaalne määr (halvim stsenaarium) on asjakohane ainult nende programmide puhul, mille
puhul võivad jääda täiendavad vead nendesse auditeeritud valimi osadesse, mille suhtes ei kohaldata
üksikasjalikku kordusauditit, või mille kohta võib pärast iga-aastase tegevusaruande vastuvõtmist
saada täiendavat audititeavet (sh Euroopa Kontrollikoja audititest).
Mõlemad peadirektorid avalikustavad läbipaistval viisil kogu asjakohase teabe rakenduskavade
kaupa oma iga-aastastes tegevusaruannetes (lisa 10B), võttes arvesse kõigi komisjoni ja Euroopa
Kontrollikoja auditite (mis toimuvad paralleelselt komisjoni lõpliku hinnanguga) ajastust. Komisjon
leiab, et selline avalikustamine iga-aastastes tegevusaruannetes on usaldusväärne ja hoolas haldustava.
5.58 Komisjon on kavandanud kindluse tagamise süsteemi, et võimaldada peadirektoritel tagada
kindlus kõigi 420 rakenduskava puhul, lähtudes nende kohustusest volitatud eelarvevahendite
käsutajana. Komisjon on seisukohal, et tal on piisav kindlus aluseks olevate kulutuste
seaduslikkuse ja korrektsuse kohta, välja arvatud nende programmide puhul, mille kohta
komisjon on aasta tegevusaruannetes teada andnud lisafinantskorrektsioonide vajadusest.
Lisaks on aastastes tegevusaruannetes esitatud koondtulemusnäitaja – kõigi kinnitatud
veamäärade kaalutud keskmine. Komisjon teatas ka selle võtmetähtsusega tulemuslikkuse
põhinäitaja maksimaalse taseme (halvim stsenaarium), võttes arvesse kogu veel kinnitamata teavet.
Ühissätete määrusega on riiklikele ja ELi osalejatele ette nähtud võimalus teha auditeid vähemalt
kolme aasta jooksul pärast aastat, mil raamatupidamise aastaaruanne esitati. See on oluline, et
komisjon saaks täita oma kohustusi seoses ELi eelarve täitmisega mitmeaastaste programmide
raames.
5.59 Komisjonil kui ELi eelarve ülevaatajal on eriline roll ja ta kujundab vastavalt oma lähenemisviisi
ELi vahendite haldamisele. See kajastub komisjoni teatatud riskis maksete tegemise ajal.
5.60 Komisjoni ühine vastus punktidele 5.60 kuni 5.62.
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Komisjon rõhutab, et mõlemad peadirektoraadid on esitanud oma 2019. aasta tegevusaruannetes
reservatsioone seoses aasta jooksul tehtud asjaomaste maksetega, järgides vastavate iga-aastaste
tegevusaruannete 4. lisas määratletud üldjuhiseid ja olulisuse kriteeriume, et kaitsta ELi eelarvet
riskide tuvastamise korral.
Sellistes reservatsioonides võetakse arvesse kogu teavet, mis vaadati läbi nende hindamise ajal:
viimases iga-aastases kontrolliaruandes esitatud veamäärad, mis on hindamise ajal läbi vaadatud,
eelmise aasta kinnitatud veamäärad, mis võivad osutada süsteemi puudustele, mida hindamise ajal ei
ole veel kõrvaldatud, ning juhtimis- ja kontrollisüsteemi viimased kättesaadavad hinnangud,
sealhulgas parandused või hoopis uued tuvastatud puudused.
Sõltumata aastast, mil puudus avastati (kas liikmesriigi enda või komisjoni poolt), säilitatakse
reservatsioonid seni, kuni probleem on lahendatud.
Lisaks annab komisjon eelmiste aruandeaastate puhul iga-aastastes tegevusaruannetes täiesti
läbipaistvalt aru kohaldatud või algatatud/algatatavatest finantskorrektsioonidest, võttes täielikult
arvesse kohaldatavaid ärakuulamismenetlusi (vt vastavad regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi
ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni iga-aastased tegevusaruanded, lk 32 ja 45).
JÄRELDUS JA SOOVITUSED
5.63 Komisjon võtab teadmiseks kontrollikoja arvutatud veamäära, mis on madalam kui eelmisel
aastal.
Komisjon võtab kontrollikoja leitud
lisafinantskorrektsioone, kui see on vajalik.

vigade

suhtes

järelmeetmeid

ja

taotleb

Komisjon viitab ka regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi ning tööhõive, sotsiaalküsimuste ja
sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi 2019. aasta tegevusaruannetes avaldatud veavahemikele,
sealhulgas maksimaalsetele riskidele (halvimad stsenaariumid), mis tulenevad kõigi 420
programmi olukorra üksikasjalikust analüüsist (vt komisjoni vastus punktidele 5.65 kuni 5.67).
5.64 Komisjon leiab, et üldiselt võib tugineda auditeerimisasutuste tööle, välja arvatud mõned
näited, mis on selgelt esitatud iga-aastastes tegevusaruannetes ja mis põhinevad kogu kättesaadaval
audititeabel.
Komisjon jätkab tihedat koostööd auditeerimisasutustega, et tagada nende töö jätkumine kooskõlas
standarditega. Samuti analüüsib komisjon koos auditeerimisasutustega kontrollikoja ja komisjoni
auditite käigus tuvastatud probleemide põhjuseid ja seda, kuidas neid edaspidi lahendada.
5.65 Komisjoni ühine vastus punktidele 5.65 kuni 5.67.
Komisjon rõhutab, et praegune lähenemisviis, mida kontrollikoda oma kinnitavas avalduses järgib,
võimaldab auditimeetodeid kõigil tasanditel paremini ühtlustada.
Komisjonil kui ELi eelarve ülevaatajal on eriline roll ja ta kujundab vastavalt oma lähenemisviisi
ELi vahendite haldamisele. See kajastub komisjoni teatatud riskis maksete tegemise ajal.
Komisjon esitab iga-aastastes tegevusaruannetes ERFi, Ühtekuuluvusfondi ja ESFi veamäärad, mis
jäävad pärast kokkuliitmist ühtekuuluvuspoliitika puhul vahemikku 2,3–3,3 % (vt selgitus 5.9), mis
jääb kontrollikoja arvutatud veavahemikku. Iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes on kokku
liidetud iga-aastastes tegevusaruannetes esitatud veamäärad.
Komisjon usub, et tema üksikasjalik hinnang kajastab mõistlikult ja õiglaselt iga programmi
veamäärasid ning kumulatiivselt kõigi programmide veamäärasid. Iga programmi üksikasjalik
hindamine vastavalt riskiprofiilidele ning juhtimis- ja kontrollisüsteemidele, võttes samuti arvesse
kontrollikoja tööd, võimaldab komisjonil teha järeldusi programmi andmekogumi konkreetse osa
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kohta, mida see kõige tõenäolisemalt mõjutab, ning teha kindlaks konkreetsed valdkonnad, kus on
vaja teha parandusi.
Praeguse kindlustandva mudeli eesmärk on nimelt viia allesjäänud veamäär alla 2 % jääks iga
programmi puhul ja mitte keskmiselt. Programmide puhul, mille veamäära ei olnud käimasoleva
audititöö tõttu võimalik kinnitada, kasutab komisjon vajalike finantskorrektsioonide tegemiseks
tema käsutuses olevaid õiguslikke vahendeid, kui lõpetatud auditite alusel on allesjäänud veamäär üle
2 %. Komisjon esitab need andmed järgnevates iga-aastastes tegevusaruannetes.
Komisjon jätkab tihedat koostööd asjaomaste programmide korraldus- ja auditeerimisasutustega, et
kontrollida kokkulepitud meetmete võtmist ning saavutada, et aja jooksul on allesjäänud veamäär
kõigi programmide puhul allapoole 2 % piirmäära.
5.68. Soovituste puhul, mille kohta kontrollikoda on teatanud, et neid ei ole üldse järgitud või mõnes
aspektis rakendatud, viitab komisjon oma vastusele lisa 5.3 kohta.
Komisjoni vastus lisale 5.3:
Seoses 2017. aasta soovitusega 2 märgib komisjon, et on teinud ettepaneku muuta aastatel 2021–2027
käibemaks rahastamiskõlblikuks projektide puhul, mille kogumaksumus on alla 5 miljoni euro. See
ei lange kokku Euroopa Kontrollikoja soovitatud lähenemisviisiga.
Seoses 2017. aasta soovitusega 6 rõhutab komisjon, et õigusraamistik annab võimaluse auditeerida
programme vajaduse korral vähemalt kolm aastat pärast raamatupidamise aastaaruande
esitamist. Komisjon püüab teha järeldusi kulude korrektsuse kohta iga-aastases tegevusaruandes
pärast raamatupidamise aastaaruande esitamist ja esitab läbipaistvaid aruandeid kõigi asjaomaste
programmide kohta iga-aastaste tegevusaruannete lisas, kuid see ei ole alati võimalik.
Soovitus 5.1 – Projektide toetuskõlblikkuse tingimused
Komisjon nõustub selle soovitusega.
Ühissätete määrus ei sisalda artikli 65 lõikes 6 osutatud „füüsiliselt lõpetatud või täielikult ellu
viidud tegevuse“ määratlust. Komisjon on seisukohal, et võttes arvesse tegevuste mitmekesisust,
peavad programmiasutused hindama artikli 65 lõike 6 sätete järgimist iga asjaomase tegevuse puhul
eraldi, võttes arvesse selle eripärasid ja ulatust, nagu see on määratletud lepingulistes toetuse andmise
otsustes, ja vastavust siseriiklikule õigusele. Seda tehes peavad programmi haldavad asutused tagama
ühissätete määruse artikli 65 lõike 6 järgimise.
Füüsiliselt lõpetatud ja/või täielikult ellu viidud tegevuste valimise risk on liikmesriigiti ja
programmide lõikes erinev ning on eelkõige seotud ühe liikmesriigiga, kus riiklike ja ELi kavade
vaheline piir hoitakse tahtlikult ähmane, et võimaldada vajaduse korral riiklike investeeringute kiiret
kaasamist. Komisjon selgitas küsimustes ja vastustes erinevust „füüsiliselt lõpetatud“ tegevuste ja
muude tegevuste vahel, mida võib pidada „täielikult elluviiduks“, eelkõige füüsilise
objekti/investeeringu puudumise tõttu. Komisjon nõustub vajadusega anda sellele liikmesriigile
täiendavaid selgitusi, tuginedes seni saadud kogemustele, et vältida mis tahes riske. Lisaks tehakse
kõnealusele liikmesriigile antav selgitus täiendavalt kättesaadavaks teistele asjaomastele
liikmesriikidele.
Soovitus 5.2 – Võtta meetmeid auditeerimisasutuste
usaldusväärsuse suurendamiseks

teatatud

allesjäänud

veamäärade

Komisjon nõustub soovitusega.
Komisjon esitab juba iga-aastastes tegevusaruannetes (vt regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi
2019. aasta tegevusaruande lk 26 ning tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse
peadirektoraadi 2019. aasta tegevusaruande lk 41) üldise analüüsi, milles võrreldakse
auditeerimisasutuste ja komisjoni audiitorite poolt kindlaks tehtud peamisi vealiike, ning viitab
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auditeerimisasutustele, mille puhul leitakse, et need ei anna usaldusväärseid tulemusi, ja selle aluseks
olevatele põhjustele.
Peale selle on alates 2018. aastast iga-aastastel koordineerimiskoosolekutel pidevalt arutatud
komisjoni ja auditeerimisasutuse leidude lahknevusi. Struktureeritumad arutelud asjaomaste
auditeerimisasutustega hõlmavad alates 2020. aastast ELi auditite käigus leitud täiendavate vigade
üksikasjalikku analüüsi ning auditeerimisasutuste dokumenteeritud meetmeid nende vigade
avastamata jätmise käsitlemiseks.
2020. aasta sügisel on kavas avaldada uuring regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi
auditileidude kohta ajavahemikel 2007–2013 ja 2014–2020. See võimaldab pidada programmi
haldavate asutustega üldisemat dialoogi komisjoni auditites avastatud eeskirjade eiramiste selliste
liikide üle, mida ei ole avastatud programmide juhtimiskontrollide ja auditite käigus.
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KOMISJONI VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA 2019. AASTA
ARUANDELE
6. PEATÜKK „LOODUSVARAD“
TEHINGUTE KORREKTSUS
6.8 Komisjon märgib rahuloluga, et kontrollikoja hinnanguline veamäär peatüki
„Loodusvarad“ puhul on 1,9 %, see tähendab alla olulisuse piirmäära (2 %, nagu on
esitatud lisas 6.1). See on kooskõlas tulemustega, mille põllumajanduse ja maaelu arengu
peadirektoraat, merendus- ja kalandusasjade peadirektoraat, kliimameetmete peadirektoraat
ning keskkonna peadirektoraat on 2019. aasta tegevusaruannetes esitanud peatükiga
„Loodusvarad“ hõlmatud poliitikavaldkondade kohta.
6.11 Komisjon on väga rahul kontrollikoja järeldusega, et EAGF otsetoetused, mis
moodustasid 2019. eelarveaastal 41,3 miljardit eurot, ei olnud olulisel määral vigadest
mõjutatud. Komisjon märgib, et kontrollikoja järeldus, et otsetoetused tervikuna ei sisalda
olulisi vigu, on kooskõlas põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi 2019. aasta
tegevusaruandes esitatud otsetoetuste veamääraga (1,57 %).
Otsetoetuste maksed tervikuna ei olnud olulisel määral vigadest mõjutatud
Seoses pealkirjaga punkti 6.13 kohal tunneb komisjon heameelt kontrollikoja hinnangu üle, et
otsetoetuste maksed ei ole olulisel määral vigadest mõjutatud (vt ka vastus punktile 6.11).
6.13 Komisjon leiab, et väikeseid vigu ei ole võimalik mõistlike kuludega vältida, ning
märgib, et kontrollikoja esitatud otsetoetuste hinnanguline veamäär jäi allapoole olulisuse
piirmäära (2 %).
6.15 Komisjon tunneb heameelt kontrollikoja positiivse hinnangu üle IACS ja LPIS rolli
kohta vigade vältimisel ja veamäära langetamisel.
6.21 Komisjon tervitab positiivset arengut seoses maaelu arenguga: kontrollikoda täheldab
maaelu arengu valdkonnas üha vähem vigu, mis on kooskõlas põllumajanduse ja maaelu
arengu peadirektoraadi järeldustega 2019. eelarveaasta tegevusaruandes.
AASTA TEGEVUSARUANDED JA MUU VALITSEMISKORD
DG AGRI aruandlus ÜPP kulutuste korrektsuse kohta
6.29 Komisjon märgib, et sertifitseerimisasutuste töö paranes märkimisväärselt, sest kõigi
andmekogumite puhul olid kulude seaduslikkuse ja korrektsuse auditeerimisel võrreldes
eelmiste aastatega usaldusväärsed ja põhjendatud tulemused. Komisjon tervitab kontrollikoja
hinnangut, et sertifitseerimisasutuste roll kulude korrektsuse kohta arvamuse esitamisel on
positiivne areng.
6.31 DG AGRI kasutas 2019. aasta tegevusaruande kohandatud veamäärade arvutamisel
lähtepunktina iga makseasutuse (või turumeetmete puhul meetme, ABB 02)
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kontrollistatistikat. DG AGRI tugines ulatuslikult sertifitseerimisasutuste tööle ja oma
audititele, et kohandada makseasutuste teatatud veamäärasid, kui nende juhtimis- ja
kontrollisüsteemides leiti puudusi.
Tuleb märkida, et mitmel juhul, kui DG AGRI tegi kindlamääralisi kohandusi, leidsid
sertifitseerimisasutused samalaadseid probleeme. Sellistes olukordades leitakse, et
sertifitseerimisasutuste järeldused on olulised, kuid kaetud kindlamääraliste kohandusega.
6.32 Komisjon tervitab asjaolu, et kontrollikoja järeldused on kooskõlas DG AGRI igaaastases tegevusaruandes esitatud madala veamääraga. Samuti on komisjon seisukohal, et
ELi eelarvele avalduv risk on piisavalt kaetud korrigeerimisvõimega, mis hõlmab
netofinantskorrektsioone ja toetusesaajatelt sissenõutud summasid. Põllumajanduse ja maaelu
arengu peadirektoraadi 2019. aasta tegevusaruandes täpsustatud korrigeerimisvõime
moodustas asjaomastest ÜPP kuludest 1,77 %. Lõplik riskiga seotud summa moodustas
asjaomastest ÜPP kuludest hinnanguliselt 0,12 % ning jäi suuresti allapoole olulisuse
piirmäära. Järeldus
ÜPP pettustevastase võitluse põhimõtted ja menetlused
6.35 Komisjon tervitab asjaolu, et peaaegu kõik maksed, mida kontrollikoda auditeerib
seoses otsetoetuste ja maaelu arengu pindalapõhiste toetustega, on seotud
põllumajandustootjatega, kes esitavad korrektseid maksetaotlusi või teevad väiksemaid
vigu.
6.36 Komisjon võtab teadmiseks kontrollikoja hinnangu, et pettuseoht on suurem
valdkondades, kus tavaliselt kohaldatakse kulude hüvitamisel põhinevat kaasrahastamist,
mitte otsetoetuste ja pindalapõhiste maaelu arengukulude valdkonnas, mis moodustab
suurema osa ÜPP kuludest.
6.37 Komisjon märgib, et liikmesriikides ÜPPd rakendavad asjaomased ametiasutused on
esirinnas eeskirjade eiramise ja pettuste ennetamisel, tuvastamisel ja kõrvaldamisel (määruse
(EL) nr 1306/2013 artikli 58 lõige 1).
6.39 Komisjon on kontrollikoja eriaruandest 1/2019 tulenevaid soovitusi arvesse võtnud
komisjoni pettustevastases strateegias, mis võeti vastu 2019. aasta aprillis.
6.40 Esimene taane: Komisjon leiab, et pettuseriski analüüs on pidev protsess, mis põhineb
OLAFi juurdlusaruannetel, komisjoni enda audititööl ja muul väidetavate pettusejuhtumitega
seotud teabel. Alates 2016. aastast ei ole täheldatud olulisi muutusi ÜPP vahendite kulude
abikõlblikkusega seotud petuskeemides.
Hiljuti avalikkuse ette toodud väidetavad pettusejuhtumid on seotud isikutega, kes
omandavad väidetavalt ebaseaduslikult maatükke, mille eest nad taotlevad ÜPP määruste
alusel otsetoetust näiliselt korrektsel ja seaduslikul viisil. Õiguskaitsevahendid sellise
tegevuse vastu oleksid seotud asjaomaste liikmesriikide õigusnormidega.
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Teine taane. Vastavalt määruse (EL) nr 907/2014 I lisas sätestatud
akrediteerimiskriteeriumidele tagavad ÜPP makseasutused, et on kehtestatud asjakohased
menetlused pettuste ja eeskirjade eiramiste vältimiseks ja avastamiseks.
Sertifitseerimisasutused
hindavad
igal
aastal
makseasutuste
vastavust
akrediteerimiskriteeriumidele, sealhulgas pettuste ennetamiseks ja avastamiseks kehtestatud
meetmeid.
Komisjon jälgib makseasutuste vastavust akrediteerimiskriteeriumidele, hinnates
sertifitseerimisasutuste koostatud iga-aastaseid sertifitseerimisaruandeid ja makseasutuste
juhtide koostatud liidu vahendite haldaja kinnitusi. Akrediteerimiskriteeriumidele
vastavusega seotud leidude puhul algatab komisjon vastavuskontrolli, et kaitsta ELi eelarvet.
Lisaks hindavad sertifitseerimisasutused ja komisjon oma auditite kaudu liikmesriikide
juhtimis- ja kontrollisüsteeme, mis peavad olema loodud pettuste vältimiseks.
OLAFi ülesanne ei ole hinnata liikmesriikide meetmeid ÜPP kulutustega seotud pettuste
ennetamiseks ja nende vastu võitlemiseks, kuigi mõned sellekohased algatused võivad olla
käimasolevate või tulevastest strateegilise analüüsi projektide osa.
Kolmas taane. Arachne rakendust pakutakse liikmesriikide ametiasutustele tasuta, kuid
selle kasutamine ei ole kohustuslik. Komisjon on soovitanud ja soovitab ka edaspidi
liikmesriikidel kasutada Arachnet võimalike riskide kindlakstegemiseks, sealhulgas
korraldades liikmesriikides esitlusi ja koolitusi. Nagu kontrollikoda õigesti märkis, oli see
rakendus 2019. aastal katseprojekt ja seega ei eeldatud, et kõik liikmesriigid selles algusest
peale osaleksid.
6.41: Komisjoni ettepanekutes 2020. aasta järgse ÜPP kohta nõutakse juba praegu, et
liikmesriigid parandaksid sissetulekutoetuse jaotamist. See hõlmab nõuet suunata
sissetulekutoetus tegelikele põllumajandustootjatele, st neile, kes tegelevad elatise
teenimiseks aktiivselt põllumajandustootmisega.
Liikmesriigid kehtestavad mõistete „tegelik põllumajandustootja“, „toetuskõlblik hektar“,
„minimaalne põllumajanduslik tegevus“ ja „põllumajandustootja käsutuses olev maa“ täpsed
määratlused, võttes arvesse rakendamise tegelikke vajadusi ja kohalikke eripärasid ning
asjaomast ELi kohtupraktikat.
JÄRELDUS JA SOOVITUSED
6.42 Komisjon tervitab asjaolu, et enamiku loodusvaradega seotud maksete puhul leiti, et
need ei sisaldanud olulisi vigu. Samuti märgib komisjon positiivsena, et peatüki üldine
veamäär, nagu on sätestatud lisas 6.1, on allpool olulisuse piirmäära (1,9 %). Komisjon
märgib ka, et maaelu arengu ja turumeetmetega seotud olulisuse piirmäär on kooskõlas DG
AGRI iga-aastase tegevusaruande järeldustega (vt ka punkt 6.32 DG AGRI hinnangulise
maksete veariski kohta).
Soovitused
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6.43 Komisjon leiab, et kõik soovitused on täielikult ellu viidud. Soovitus anda suuniseid ja
levitada parimaid tavasid on täielikult rakendatud (nt Arachne rakendus on liikmesriikidele
kättesaadav).
1. soovitus
Komisjon nõustub soovitusega.
Komisjon leiab, et pettuseriski analüüs on pidev protsess, mis põhineb OLAFi
juurdlusaruannetel, komisjoni enda audititööl ja muul väidetavate pettusejuhtumitega seotud
teabel. Alates 2016. aastast ei ole täheldatud olulisi muutusi ÜPP vahendite kulude
abikõlblikkusega seotud petuskeemides.
Hiljuti avalikkuse ette toodud väidetavad pettusejuhtumid on seotud isikutega, kes
omandavad väidetavalt ebaseaduslikult maatükke, mille eest nad taotlevad ÜPP määruste
alusel otsetoetust näiliselt korrektsel ja seaduslikul viisil. Õiguskaitsevahendid sellise
tegevuse vastu oleksid seotud asjaomaste liikmesriikide õigusnormidega.
Seoses liikmesriikide pettuste ennetamise meetmete analüüsiga juhib komisjon tähelepanu
komisjoni pettustevastase võitluse strateegia (COM(2019)196 final) juurde kuuluva
tegevuskava meetmetele 37–42.
Sertifitseerimisasutused
hindavad
igal
aastal
makseasutuste
vastavust
akrediteerimiskriteeriumidele, sealhulgas pettuste ennetamiseks ja avastamiseks kehtestatud
meetmeid. Komisjon jälgib makseasutuste vastavust akrediteerimiskriteeriumidele, hinnates
sertifitseerimisasutuste koostatud iga-aastaseid sertifitseerimisaruandeid ja makseasutuste
juhtide koostatud liidu vahendite haldaja kinnitusi. Akrediteerimiskriteeriumidele
vastavusega seotud leidude puhul algatab komisjon vastavuskontrolli, et kaitsta ELi eelarvet.
Komisjon soovitab liikmesriikidel jätkuvalt kasutada Arachne rakendust võimalike riskide
kindlakstegemiseks, sealhulgas korraldades liikmesriikides esitlusi ja koolitusi.
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KOMISJONI VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA 2019. AASTA
AASTAARUANDELE
7. PEATÜKK „JULGEOLEK JA KODAKONDSUS“

TEHINGUTE KORREKTSUS
Selgitus 7.3. Palgakulud olid esitatud tegelikust suuremana
Komisjon võtab vastavaid asjakohaseid meetmeid.
SISEKONTROLLISÜSTEEMI ELEMENTIDE KONTROLLIMINE
7.10. Komisjon arusaama kohaselt käsitletakse punktis 7.10 Euroopa Kontrollikoja leitud puudusi.
Komisjon on ka kindlaks teinud enamiku Euroopa Kontrollikoja poolt 2018. aasta kontrolliaruannete
hindamise raames leitud ja selgituses 7.4 esitatud probleemidest ja juhtinud nendele asjaomaste
riiklike asutuste tähelepanu, et hoida ära sarnaste probleemide kordumist järgnevatel aastatel.
Vt ka vastus selgitusele 7.4.
Selgitus 7.1. Puudused iga-aastastes kontrolliaruannetes
Üldiste ja/või allesjäänud veamäärade ebatäpse arvutamise ja esitamise kohta märgib komisjon, et
ebatäpsused olid asjaomasel aastal, st aastal, mil auditeerimisasutused pidid esimest korda selle teabe
esitama, üsna väikesed. Kuna allesjäänud veamäärad Saksamaal ja Itaalias olid allpool olulisuse
künnist, ei mõjutanud ega/või kahjustanud leitud vead raamatupidamisarvestust käsitleva
auditeerimisasutuste arvamuse adekvaatsust.
Komisjon teavitas asjaomaseid auditeerimisasutusi, et need saaksid võtta asjakohaseid meetmeid
sarnaste probleemide ärahoidmiseks tulevikus.
7.11 Komisjon märgib, et Euroopa Kontrollikoja poolt selgituses 7.5 märgitud mõju on potentsiaalne
ja puudused on seotud üksnes mõne projekti puhul tehtud teatavate kontrollidega. Seega ei seadnud
see kahtluse alla auditeerimisasutuste järelduse/arvamuse usaldusväärsust, nagu on märkinud Euroopa
Kontrollikoda punktis 7.10.
JÄRELDUS JA SOOVITUSED
Soovitus 7.1. Auditi katvus
Komisjon nõustub soovitusega 7.1 ja esitab auditeerimisasutustele juhised alusvalimite moodustamise
kohta, sealhulgas selle kohta, kuidas arvutada auditi katvust, kui kasutatakse alamvalimeid.
Soovitus 7.2. Valimi moodustamine
Komisjon nõustub soovitusega 7.2 ja jätkab liikmesriikide auditeerimisasutustele juhiste ja tagasiside
andmist valimi moodustamise kohta, nagu ta on teinud varasematel aastatel.
Soovitus 7.3. Kontrolljälg
Komisjon nõustub soovitusega 7.3 ja jätkab auditeerimisasutustele juhiste andmist, eelkõige auditi
dokumenteerimise kohta.
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KOMISJONI LÕPLIKUD VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA 2019. AASTA
AASTAARUANDELE
„PANUS 2019. AASTA ARUANDESSE – 8. PEATÜKK – GLOBAALNE EUROOPA“

TEHINGUTE KORREKTSUS
8.6 Komisjon leiab, et nimetatud 11 tehingust ühe puhul ei ole kohaldatavaid eeskirju rikutud ja seega
ei ole tegemist kvantifitseeritava veaga.
Selgitus 8.1 Ajaarvestussüsteemi puudumine
Välispoliitika vahendite talitus
Välispoliitika vahendite talituse Kesk-, Ida- ja Põhja-Aafrika piirkondliku töörühma
sisekontrollisüsteemi tugevdamiseks võetakse järelmeetmeid, sealhulgas: i) kõnealuse lepingu
täieliku auditi algatamine, ii) piirkondliku töörühma tehtavate dokumentaalsete kontrollide arvu
suurendamine, iii) kohapealsete finantskontrollide arvu suurendamine ja iv) varajaste järelkontrollide
tegemine.
Piirkondlik töörühm võtab meetmeid ka operatiivtasandil: i) korraldab kohtumisi ja teabeüritusi
rakenduspartneritega, ii) saadab rakenduspartneritele lepingute allkirjastamisel asjakohast teavet ELi
vahendite haldamise kohta, iii) tagab, et kirjeldavates aruannetes ja järelevalvemissioonidel sisalduv
teave vastab finantsaruannetes esitatud kuludele, ning iv) tugevdab oma kolmandate poolte
järelevalve süsteemi.
Selgitus 8.2 - Projekti raames deklareeritud rahastamiskõlbmatud käibemaksumaksed
DG DEVCO
Kõik käesoleva lepinguga seotud käibemaksukulud hüvitatakse komisjonile.
IGA-AASTASED TEGEVUSARUANDED JA MUU VALITSEMISKORD
DG NEARi 2019. aasta allesjäänud veamäära kokkuleppeline toiming
Selgitus 8.5
Igas kolmes etapis annab DG NEAR allesjäänud veamäära analüüsivale töövõtjale lõpetatud
lepingute üldkogumi. Töövõtja kontrollib üldkogumit, vaadates läbi ka loetelu, et teha kindlaks
„vanade“ lepingutega seotud tehingud. Lepinguid peetakse „vanaks“, kui viimase 8 aasta jooksul ei
ole tegevust toimunud ja/või lepingu lõpetamisele eelnenud 5 aasta jooksul ei ole toimunud tegevust
ega kontrollimist. Sellisel juhul jäetakse leping enne valimi moodustamist üldkogumist välja.
Mõnikord saab „vanad“ lepingud kindlaks teha alles pärast valimi moodustamist ja kui kõik
dokumendid on tehtud kättesaadavaks. Sellisel juhul asendatakse vastav tehing allesjäänud
veamäära valimis.
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2019. aasta allesjäänud veamäära analüüsis oleksid 8 aasta pikkuse tegevuse puudumise lõpptähtajad
olnud järgmised: 31. detsember 2010 (1. etapp), 30. aprill 2011 (2. etapp) ja 31. august 2011 (3.
etapp).
8.14 Komisjon ei ole allesjäänud veamäära kokkuleppelist toimingut kunagi pidanud
kindlustandvaks töövõtuks ega auditiks. Sellel on konkreetne eesmärk ja see põhineb spetsiaalsel
sisekontrolliraamistikul.
Allesjäänud veamäära kokkuleppeline toiming on oluline osa peadirektori kinnitavast avaldusest, kuid
see ei ole ainus element, mis DG NEARi sisekontrolliraamistiku usaldusväärsust tervikuna
kinnitaks. See põhineb rohkearvulistel tehingute (kokku 365) kontrollidel.
Komisjon leiab, et 2019. aasta kohta esitatud allesjäänud veamäär oli täpne.
Allesjäänud veamäära metoodika hõlmab avalike hangete kontrolli, mis hõlmab muu hulgas
kandidaatide tagasilükkamist, valiku- ja lepingu sõlmimise kriteeriumide täitmist nii esimese kui ka
teise tasandi hangete puhul ning otselepingute sõlmimist.
Seoses projektikonkurssidega kehtestatakse ELi finantsmäärusega raamistik selliste konkursside
alusel toetuste andmiseks. Kehtivad eeskirjad võimaldavad avaliku sektori hankijatel ja
eelarvevahendite käsutajatel protsessi paindlikult juhtida.
Kogemused on näidanud, et projektikonkursside vead ei ole üldiselt kvantifitseeritavad.
Allesjäänud veamäära metoodika kohaselt ei annaks sellistest mittekvantifitseeritavatest vigadest
teatamine lisaväärtust uuringu üldeesmärgile, milleks on allesjäänud veamäära mõõtmine.
8.15 Üldmääras arvesse võetavate toetuste arvu juba suurendati vastusena kontrollikoja 2017. aasta
aruandes esitatud soovitusele.
Toetuste lisavalimi eesmärk on anda komisjonile kinnitavat teavet, mis täiendab põhivalimist
toetuste kohta saadavat teavet. See annab juhtkonnale alusteabe otsustamaks, kas toetuste suhtes on
vaja reservatsiooni. 96 valikusammust koosnev lisavalim (mis esindab 1/3 allesjäänud veamäära
kokkuleppelise toimingu andmekogumist) vastab sellele nõudele. Suurem usaldusnivoo nõuaks palju
suuremat valimit (+ 88 tehingut, kui usaldusnivoo oleks 95 %). See ei aitaks oluliselt kaasa
põhieesmärgi saavutamisele, mille täitmiseks toetuste lisavalimit kasutatakse. Praegune lähenemisviis
vastab peamistele prioriteetidele, nimelt kindluse ja kontrollide kulutõhususe tagamisele.
8.16 Nagu kontrollikoda märkis, ei sisaldanud DG NEARi 2019. aasta allesjäänud veamäära
kokkuleppeline toiming ühtegi hinnangut. 2018. aasta kokkuleppelises toimingus tehti rohkem kui
400 tehingu kohta 2 hinnangut.
Hinnangute tegemist on allesjäänud veamäära metoodikas kasutatud üheksa aastat. Riskipreemia
kehtestati 2017. aastal, et luua objektiivne alus vigade hindamiseks, mis ei võimalda töövõtjal ega
komisjonil sellega manipuleerida.
Nendel vähestel juhtudel, kus hinnangu tegemine on vajalik, järgib töövõtja allesjäänud veamäära
käsiraamatut. Hinnangu saab teha ainult juhul, kui dokumente ei ole esitatud logistilistel või
õiguslikel põhjustel. Kõigil muudel juhtudel on tegemist kvantifitseeritud veaga.
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Kui hindamise tegemiseks on logistiline või õiguslik põhjus, kohaldatakse riskipreemia meetodit, st et
tehingute puhul kindlaks tehtud veamäärale lisatakse riskipreemia 5 %. Riskipreemia puudumisel
käsitataks viga mittekvantifitseeritavana.
8.17 Komisjon leiab, et teiste audiitorite kontrollitegevusele ei ole liigselt tuginetud. Täieliku ja
osalise tuginemise otsused tehakse põhjendatud juhtudel ning kohaldatavate kutsestandardite,
sealhulgas rahvusvaheliste auditeerimisstandardite alusel tehtud varasema kontrollitöö uuesti
tegemine oleks allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu kontrollieesmärgi suhtes ülemäärane ja
ebaproportsionaalne.
Komisjon märgib, et täielik tuginemine vähenes 2019. aastal.
Konkreetse tehingu puhul täielik tuginemine varasemale kontrollitööle tähendab, et tehingu põhjalik
kontrollimine ei ole vajalik. Kõik muud menetlused jäävad siiski kohaldatavaks.
Selleks et otsustada, kas tugineda täielikult või osaliselt varasemale tööle, teeb töövõtja teatavaid
kontrolle. Nende kontrollide eesmärk on teha kindlaks (ja seda ka tehakse) vead, mida ei ole avastatud
eelneva kontrollitöö käigus, millele tuleb täielikult tugineda.
Osalise tuginemise korral tehtud kontrollimised on ulatuslikumad ja hõlmavad põhjalikku kontrolli.
Osaline ja täielik tuginemine ei ole üks ja sama. Komisjon on seisukohal, et liigset tuginemist teiste
audiitorite kontrollitegevusele tuleks vältida ning et 2019. aasta allesjäänud veamäära kokkuleppelise
toimingu puhul ei ole sellist liigset tuginemist esinenud.
Kui ei tugineta teiste audiitorite kontrollitegevusele, mida peetakse usaldusväärseks, tehakse
toetusesaajale sama tehingu kohta kaks auditit/kontrolli.
DG NEARi iga-aastane tegevusaruanne
8.21 2018. aasta tegevusaruandes nõuetekohaselt sisaldunud lauset 2019. aasta tegevusaruandes ei
ole: „allesjäänud veamäära kokkuleppeline toiming ei ole audit, mis annab auditiarvamuse. Siiski
teeb peadirektoraat audiitori tegelike leidude aruande põhjal omad järeldused. Audiitorid kasutavad
kutseoskusi konkreetsete kokkulepitud menetluste ja Rahvusvahelise Arvestusekspertide Föderatsiooni
seotud teenuste rahvusvaheliste standardite (ISRS 4400) alusel.“ See lause lisatakse tulevastesse igaaastastesse tegevusaruannetesse.
JÄRELDUSED JA SOOVITUSED
Soovitus 8.1
Komisjon nõustub selle soovitusega.
Soovitus 8.2
Komisjon ei nõustu selle soovitusega.
Toetuste lisavalimi eesmärk on anda komisjonile kinnitavat teavet, mis täiendab (ja parandab)
põhivalimist toetuste kohta saadavat teavet.
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Kõrgem usaldusnivoo eeldaks palju suuremat valimit, mis tooks vastavalt kaasa ka kulude
suurenemise, ilma et see aitaks oluliselt kaasa toetuste lisavalimi olemasolu põhieesmärgile. Selline
lähenemisviis on kooskõlas ka kontrollide kulutõhususe põhimõttega.
Soovitus 8.3
Komisjon nõustub soovitusega.
Komisjon muudab kontrolle pidevalt põhjalikumaks ja lisab oma iga-aastastesse tegevuskavadesse
uusi meetmeid, et vältida oma tegevusega seotud korduvaid vigu.
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EUROOPA PARLAMENDI VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA 2019. AASTA
AASTAARUANDELE
9. PEATÜKK: MITMEAASTASE FINANTSRAAMISTIKU RUBRIIK 5 „HALDUS“

2. lisa
TEHINGUTE KORREKTSUS
9.8. Parlament võtab tähelepaneku teadmiseks ning on kontrollikoja leidude põhjal
üksikjuhtumid uuesti läbi vaadanud ja nendega tegelenud: ühel juhul liigitas parlament kulud
ümber mittehüvitatavateks; ühe tehingu puhul otsustas parlament oma seisukohta mitte
muuta, samas kui teist tehingut uuris parlament täiendavalt ja kiitis selle asjaomaselt Euroopa
tasandi erakonnalt saadud lisaselgitustele ja tõenditele tuginedes heaks. Parlament rõhutab
siiski, et tema administratsioon on Euroopa tasandi erakondadele toetuse maksmise eest
vastutav talitus, kuid ei vastuta nende sisuliste kulude eest: kohaldatavate eeskirjadega
nähakse ette kaudne eelarve täitmise meetod, mis põhineb Euroopa tasandi erakondadele
rahalise toetuse andmisel. Tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse eest vastutavad rahaliste
vahendite saajad ise. Parlament annab juhiseid ja teeb pistelisi järelkontrolle. Osa
järelkontrollist tellitakse volitatud välisaudiitorilt.
JÄRELDUSED JA SOOVITUSED
Soovitused
9.21. Parlament rõhutab, et fraktsioonidele anti põhjalikud suunised ja koolitust, kuid soovitus
on Euroopa tasandi erakonnas esinenud sarnaste küsimuste tõttu uuesti lisatud. Sellega
seoses rõhutab parlament ühtlasi, et täiendavaid jõupingutusi on tehtud ja tehakse ka
edaspidi, et anda Euroopa tasandi erakondadele põhjalikku teavet ja suuniseid teemadel,
mille puhul on tuvastatud probleeme. Kui fraktsioonid on ELi institutsiooni osa, siis Euroopa
tasandi erakonnad on sõltumatud organisatsioonid, millel on Euroopa staatus, kuid mille
suhtes osaliselt kohaldatakse mittetulundusühendusi käsitlevaid siseriiklikke eeskirju.
Seetõttu võetakse nende organisatsioonide kuludega seotud tavade parandamiseks
sihipäraseid meetmeid. Toetusesaajatele antakse toetuse andmise juhend, mis sisaldab ka
rahastamise parimaid tavasid ja mida korrapäraselt ajakohastatakse. Konkreetseid küsimusi,
nagu hanked, käsitletakse ka eraldi juhendites ja kõigi toetusesaajatega korraldatavatel
kohtumistel.
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EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE VASTUSED EUROOPA
KONTROLLIKOJA 2019. AASTA AASTAARUANDELE
9. PEATÜKK: MITMEAASTASE FINANTSRAAMISTIKU RUBRIIK 5 „HALDUS“

LISA
TEHINGUTE KORREKTSUS
Vastus punktides 9.11 ja 9.12 esitatud tähelepanekutele:
„Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nõustub kontrollikoja tähelepanekutega.“
JÄRELDUSED JA SOOVITUSED
Vastus soovitusele punktis 9.1:
„Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võtab kontrollikoja soovituse teadmiseks. 2019. aastal
toimunud sisekontrollistandarditele vastavuse hindamine tõi esile vajaduse rakendada ellu strateegia
tundlike ametikohtadega tegelemiseks ja kehtestada riskijuhtimisprotsess.
Kavandatud meetmed on järgmised:
−
−
−
−

tundlike ametikohtade kindlaksmääramine;
riskide liigitamine standardsete näitajate (nn ohumärgid) alusel;
riskide kvantifitseerimine ametikohaga seotud ohumärkide koguarvu alusel;
riskide maandamine (sealhulgas selleks vajalike kontrollide kindlaksmääramine).

Ettevalmistavad tegevused (st metoodika väljatöötamine ja kindlaksmääramisprotsess) algasid
2020. aasta esimesel poolaastal ja uus strateegia peaks hakkama toimima 2021. aastaks.“
________________

ET

ET
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Sissejuhatus
01 Käesolevas aruandes esitatakse meie leiud 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi

(EAF) kohta. 1. selgituses antakse ülevaade tegevusest ja kulutustest selles valdkonnas
2019. aastal.

1. selgitus
Euroopa Arengufondide 2019. aasta finantsülevaade
EAFide maksed eelarveridade ja liikide kaupa
3 500

(miljonites eurodes)

166

3 000

668

2 500
2 000
1 500
2 544

6
1 000
2
500

14
448

0

9.

10.

11.

KOKKU

14

456

3 377

Haldus

-

6

166

Eelarvetoetus

-

2

668

14

448

2 544

Projektid
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EAFide maksed ja auditi andmekogum
(miljonites eurodes)
0

1 000

2 000

3 000

4 000

eelrahastamise maksed ⁽*⁾ 2 050

Maksed
3 847
vahe-/lõppmaksed
vahe-… 1 197
eelrahastamise tasaarvestused ⁽*⁾ 2 000

Auditi
andmekogum
3 382

usaldusfondide
osamaksed 600
usaldusfondide
väljamaksed 185

Vastavalt alustehingute ühtsele määratlusele (vt eelarve täitmist kajastava kontrollikoja 2019.
aasta aastaaruande lisa 1.1 punkt 11).
(*)

Allikas: 8., 9., 10. ja 11. EAFi 2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne.

Euroopa Arengufondide lühikirjeldus

02 1959. aastal käivitatud EAFid on peamine vahend Euroopa Liidu (EL)

arengukoostöö abi jagamiseks Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV)
riikidele ning ülemeremaadele ja -territooriumidele (ÜMT). 23. juunil 2000. aastal
Cotonous 20 aastaks sõlmitud partnerlusleping (Cotonou leping) moodustab ELi ning
AKV riikide ja ÜMT vaheliste suhete praeguse raamistiku. Selle põhieesmärk on
vaesuse vähendamine ja lõpuks selle kaotamine.

03 EAFe iseloomustavad järgmised asjaolud:
a)

liikmesriikide osamaksed põhinevad nn kvootidel ehk jaotamispõhimõtetel, mille
on kokku leppinud Euroopa Liidu Nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsused;

b)

need erinevad ELi üldeelarve jaotamispõhimõtetest; EAFe haldavad komisjon
väljaspool ELi üldeelarve raamistikku ja Euroopa Investeerimispank (EIP);
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c)

EAFide valitsustevahelisest iseloomust tingituna on Euroopa Parlamendil nende
toimimises piiratum roll kui ELi üldeelarvest rahastatud arengukoostöö
rahastamisvahendite puhul, nimelt ei tegele parlament EAFide vahendite
kogumise ja jagamisega. Euroopa Parlament vastutab aga EAFide eelarve
täitmisele heakskiidu andmise eest (välja arvatud EIP hallatava
investeerimisrahastu puhul, mis jääb meie auditi ulatusest välja) 12;

d)

aastasuse põhimõte EAFide puhul ei kehti: EAFide lepingud sõlmitakse enamasti
viie- kuni seitsmeaastaseks kohustusperioodiks ning makseid võib teha palju
pikema aja jooksul.

04 EAFe haldab peaaegu täielikult komisjoni rahvusvahelise koostöö ja arengu
peadirektoraat (DG DEVCO) 3.

05 Käesolevas peatükis käsitletakse kulutusi, mida on tehtud mitme abi andmise viisi

kaudu (nagu ehitus-/tarne-/teenuste osutamise lepingud, toetused, eelarvetoetus,
programmide eelarvestus) 79 riigis.

1

Vt 11. Euroopa Arengufondi suhtes kohaldatava nõukogu 2. märtsi 2015. aasta määruse (EL)
2015/323 artiklid 43, 48–50 ja 58 (ELT L 58, 3.3.2015, lk 17).

2

Neid toiminguid käsitlevate kontrollikoja auditite kord sätestati 2012. aastal kolmepoolse
lepinguga EIP, komisjoni ja kontrollikoja vahel (nõukogu 18. veebruari 2008. aasta määruse
(EÜ) nr 215/2008, mis käsitleb 10. Euroopa Arengufondi suhtes kohaldatavat
finantsmäärust (ELT L 78, 19.3.2008, lk 1), artikkel 134). Kontrollikoja kinnitav avaldus ei
hõlma investeerimisrahastut.

3

Välja arvatud humanitaarabi ja kodanikukaitse peadirektoraadi (DG ECHO) hallatav osa
(1,14%) EAFide 2019. aasta kulutustest.
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I peatükk. 8., 9., 10. ja 11. EAFi rahaline
rakendamine
06 8. EAFi (1995–2000) eelarve oli 12,84 miljardit eurot, 9. EAFi (2000–2007) eelarve
13,8 miljardit eurot ja 10. EAFi (2008–2013) eelarve 22,682 miljardit eurot.

07 11. EAFi (2015–2020) loomise sisekokkulepe4 jõustus 1. märtsil 2015. Selleks et

tagada vahendite kättesaadavus enne 11. EAFi ratifitseerimist, kasutati ajavahemikul
2013–2015 raha eraldamiseks üleminekurahastut. 11. EAFi maht on 30,506 miljardit
eurot, millest 29,089 miljardit eurot eraldatakse AKV riikidele, 364,5 miljonit eurot
ÜMTdele ning 1,0525 miljardit eurot halduskuludeks.

08 2. selgituses esitatakse EAFide vahendite kasutus 2019. aastal ja kumulatiivselt.

4

ELT L 210, 6.8.2013, lk 1.
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2. selgitus
EAFide vahendite kasutamine seisuga 31. detsember 2019
Olukord 2018. aasta lõpus
Kogusumma

A – VAHENDID1

Eelarve
täitmise
määr2

76 739

Eelarve täitmine eelarveaastal 2019 (neto)6
8. EAF3

9. EAF3

10. EAF

11. EAF3

Olukord 2019. aasta lõpus

Kogusumma

8. EAF

9. EAF

10. EAF

11. EAF

Kogusumma

-1

-42

7

-139

-175

10 377

15 348

21 430

29 608

76 763

Eelarve
täitmise
määr2

B – KASUTAMINE
1. Üldised kulukohustused4

69 998

91%

-2

-22

183

3 153

3 311

10 375

15 335

21 088

26 511

73 309

96%

64 182

84%

-1

-4

-51

3 557

3 501

10 374

15 302

20 310

21 697

67 683

88%

3. Maksed

53 567

70%

0

14

456

3 377

3 847

10 375

15 201

19 285

12 553

57 414

75%

C – Täitmata kulukohustused (B1 B3)

16 432

21%

0

134

1 803

13 959

15 896

21%

6 741

9%

2

12

342

3 097

3 454

4%

2. Individuaalsed

kulukohustused5

D – Kasutatav saldo (A - B1)

Sisaldab esialgseid eraldisi 8., 9., 10. ja 11. EAFile, kaasrahastamist, intresse, erinevaid vahendeid ja ülekandeid eelnevatest EAFidest.
Protsendina vahenditest.
3
Negatiivsete summade puhul on tegu kulukohustustest vabastatud summadega.
4
Üldised kulukohustused on seotud rahastamisotsustega.
5
Individuaalsed kulukohustused on seotud konkreetsete lepingutega.
6
Kulukohustuste netosumma pärast kulukohustustest vabastamist. Maksete netosumma pärast summade tagasinõudmist.
1
2

Allikas: Euroopa Kontrollikoda 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2019. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande põhjal. Esitatud arvandmed ei hõlma EIP hallatavat
EAFide osa.
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09 DG DEVCO kehtestab igal aastal usaldusväärse finantsjuhtimise ja vahendite

tõhusa kasutamise tulemuslikkuse põhinäitajad. Need näitavad, et DG DEVCO saavutas
2019. aastal oma eesmärgi vähendada vana eelrahastamist ja kasutamata
kulukohustusi 25% ning aegunud lepinguid 15% võrra (vt 3. selgitus). Mõlemad
eesmärgid seati nii DG DEVCO kogu vastutusvaldkonna jaoks kui ka EAFide jaoks eraldi.

3. selgitus
Vana eelrahastamise, täitmata kulukohustuste ja aegunud lepingute
vähendamiseks seatud tulemuslikkuse põhinäitajad
DG DEVCO ületas 2019. aastal talle seatud eesmärgi, vähendades kogu
vastutusvaldkonnas vana eelrahastamist 37% (kogu vastutusvaldkonnas 40%) ja
vanu täitmata kulukohustusi 36% (kogu vastutusvaldkonnas 35%). Komisjon
otsustas seada 2020. aastaks nende kahe tulemuslikkuse põhinäitaja jaoks uue
eesmärgi, mis on kooskõlas tulemuslikkuse pideva paranemisega.
DG DEVCO täitis ka oma üldise tulemuslikkuse põhinäitajate eesmärgi, et aegunud
lepingute osakaal süsteemis ei ületaks 15%, saavutades veidi üle 15% EAFi puhul ja
13% kogu oma vastutusvaldkonna ulatuses. Tänu 2017. aasta septembris
kehtestatud uutele menetlustele on EAFide tulemuslikkuse põhinäitajad
paranenud 2018. ja 2017. aastaga võrreldes vastavalt 17% ja 19%.
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II peatükk. Kontrollikoja kinnitav
avaldus EAFide kohta
Kontrollikoja kinnitav avaldus Euroopa Parlamendile ja
nõukogule 8., 9.,10. ja 11. EAFi kohta – sõltumatu audiitori
aruanne
Arvamus

I. Auditeerisime
a)

8., 9., 10. ja 11. EAFi 31. detsembril 2019 lõppenud eelarveaasta
raamatupidamise aastaaruannet, mis hõlmab bilanssi, tulemiaruannet,
rahavoogude aruannet, netovara muutuste aruannet ja rahalise rakendamise
aruannet ning mille komisjon kiitis heaks 16. juunil 2020, ja

b)

nimetatud aruannete aluseks olevate tehingute, mille finantsjuhtimine on
komisjoni ülesanne, seaduslikkust ja korrektsust 5.

Raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsus
Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta

II. Meie hinnangul annab 8., 9., 10. ja 11. EAFi 31. detsembril 2019 lõppenud

aasta raamatupidamise aastaaruanne kõikides olulistes aspektides õiglase pildi
EAFide finantsolukorrast 31. detsembri 2019. aasta seisuga ning
majandustulemustest, rahavoogudest ja netovara muutustest lõppenud aastal,
vastavalt EAFide finantsmääruse sätetele ja rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku
sektori raamatupidamisstandarditele.

5

11. EAFi suhtes kohaldatava finantsmääruse artiklite 43, 48–50 ja 58 kohaselt ei laiene
käesolev kinnitav avaldus EAFide vahenditele, mida haldab EIP.
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Raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute
seaduslikkus ja korrektsus
Tulud
Arvamus tulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

III. Meie hinnangul on 31. detsembril 2019 lõppenud eelarveaasta

raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tulud kõigis olulistes aspektides
seaduslikud ja korrektsed.
Kulutused
Vastupidine arvamus kulutuste seaduslikkuse ja korrektsuse kohta

IV. Nende asjaolude tähtsuse tõttu, mida on kirjeldatud punktis „Alus

vastupidise arvamuse esitamiseks kulutuste seaduslikkuse ja korrektsuse kohta“,
on 2019. aasta 31. detsembril lõppenud aasta raamatupidamise aastaaruandes
kajastatud heaks kiidetud kulutused meie hinnangul olulisel määral vigadest
mõjutatud.
Alus arvamuste esitamiseks

V. Viisime auditi läbi kooskõlas IFACi rahvusvaheliste auditistandardite (ISA) ja

eetikanormidega ning INTOSAI kõrgeimate kontrolliasutuste rahvusvaheliste
standarditega (ISSAI). Meie kohustusi seoses nimetatud standardite ja normidega
kirjeldatakse täpsemalt käesoleva aruande audiitori kohustusi käsitlevas osas.
Kooskõlas rahvusvahelise arvestusekspertide eetikakoodeksite nõukogu (IESBA)
eetikakoodeksiga oleme sõltumatu ning täitnud oma eetikaalased kohustused.
Oleme seisukohal, et kogutud auditi tõendusmaterjal on arvamuse avaldamiseks
piisav ja asjakohane.
Alus vastupidise arvamuse esitamiseks kulutuste seaduslikkuse ja korrektsuse
kohta

VI. 2019. aastal 8., 9., 10. ja 11. EAFi raames kajastatud kulud on olulisel määral
vigadest mõjutatud. Raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate kulude
hinnanguline veamäär on 3,5%.

Peamised audititeemad

VII. Peamised audititeemad on teemad, mis meie kutsealase otsustuse kohaselt
olid praeguse perioodi finantsaruannete auditeerimisel kõige olulisemad. Neid
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teemasid käsitlesime finantsaruannete auditeerimisel üldiselt ja nende alusel
arvamuse kujundamisel, kuid nende teemade kohta eraldi me arvamust ei esita.
Viitvõlad

VIII. Hindasime raamatupidamise aastaaruandes esitatud viitvõlgu (vt lisa 2.8),
mille kogusumma on suures osas hinnanguline. 2019. aasta lõpus oli komisjoni
hinnangul kantud, kuid toetusesaajate poolt veel deklareerimata
rahastamiskõlblike kulude summa 5,074 miljardit eurot (2018. aasta lõpus
5,133 miljardit eurot).

IX. Uurisime nimetatud hinnangute arvutamist ja vaatasime läbi 30 lepingust

koosneva valimi, et käsitleda viitkulude väärkajastamise riski. Järeldasime tehtud
töö põhjal, et lõplikus raamatupidamise aastaaruandes esitatud viitvõlad vastasid
nõuetele.
Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise võimalik mõju EAFide
2019. aasta raamatupidamise aastaaruandele

X. 29. märtsil 2017 teavitas Ühendkuningriik Euroopa Ülemkogu ametlikult oma

kavatsusest EList lahkuda. Komisjon avaldas 12. novembril 2019
väljaastumislepingu, milles on sätestatud Ühendkuningriigi Euroopa Liidust
väljaastumise kord. Selles on sätestatud, et Ühendkuningriik jääb EAFide osaliseks
kuni 11. EAFi ja kõigi varasemate lõpetamata EAFide tegevuse lõpetamiseni ning
täidab samu kohustusi mis liikmesriigid vastavalt 11. EAFi loomise
sisekokkuleppele, samuti kohustusi, mis tulenevad eelmistest EAFidest kuni nende
lõpetamiseni.

XI. Väljaastumislepingus sätestatakse ka, et kui 10. EAFi või varasemate EAFide

projektide summad ei ole kulukohustustega seotud või on need lepingu
jõustumise päeva seisuga kulukohustustest vabastatud, ei kasutata
Ühendkuningriigi osa nendest summadest uuesti. Sama kehtib ka Ühendkuningriigi
osa suhtes sellistest rahalistest vahenditest, mida ei ole 11. EAFi raames pärast
31. detsembrit 2020 kulukohustustega seotud või mis on neist vabastatud.

XII. Selle põhjal ei avalda Ühendkuningriigi väljaastumine EAFide 2019. aasta

raamatupidamise aastaaruandele finantsmõju. Järeldame, et 31. detsembri 2019.
aasta seisuga koostatud EAFide raamatupidamise aastaaruanne peegeldab
korrektselt väljaastumisprotsessi olukorda nimetatud kuupäeval.
Juhtkonna kohustused
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XIII. Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitele 310–325 ja 11. EAFi

finantsmäärusele vastutab juhtkond rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku sektori
raamatupidamisstandardite kohase EAFide raamatupidamise aastaaruande
koostamise ja esitamise ning raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate
tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse eest. Juhtkonna kohustused hõlmavad
finantsaruannete koostamiseks ja esitamiseks vajalike sisekontrollimehhanismide
kavandamist, rakendamist ja käigushoidmist nii, et neis ei esineks pettusest või
vigadest tingitud olulist väärkajastamist. Komisjonil on lõplik vastutus EAFide
raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja
korrektsuse eest.

XIV. EAFide raamatupidamise aastaaruande koostamisel on komisjoni ülesanne
hinnata EAFide vastavust tegevuse jätkuvuse põhimõttele, avaldades tegevuse
jätkuvusega seotud küsimused, kui see on asjakohane, ja lähtudes
raamatupidamises tegevuse jätkuvuse põhimõttest, välja arvatud juhul, kui ta
kavatseb üksuse likvideerida või tegevuse lõpetada, või kui tal puuduvad muud
realistlikud alternatiivid.

XV. Komisjon vastutab EAFide finantsaruandluse üle järelevalve tegemise eest.
Audiitori kohustused EAFide raamatupidamise aastaaruande ja selle aluseks
olevate tehingute auditeerimisel

XVI. Meie eesmärk on saada piisav kindlus selle kohta, et EAFide

raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi ning selle aluseks
olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed, ning esitada oma auditi põhjal
Euroopa Parlamendile ja nõukogule kinnitav avaldus, mis kinnitab
raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ning selle aluseks olevate
tehingute seaduslikkust ja korrektsust. Piisav kindlus on väga suurt tõenäosust
tähistav kindlus, kuid see ei taga, et kõik olulise väärkajastamise või nõuete
mittejärgimise juhtumid auditi käigus alati avastatakse. Need võivad tuleneda
pettusest või vigadest ja neid peetakse oluliseks siis, kui võib põhjendatult
eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majandusotsuseid, mida
tehakse EAFide raamatupidamise aastaaruande alusel.

XVII. Kooskõlas rahvusvaheliste auditistandardite ja kõrgeimate

kontrolliasutuste rahvusvaheliste standarditega tugineme kogu auditi vältel oma
kutsealasele otsustusele ja skeptitsismile. Meie ülesanne on ka
o

kindlaks teha EAFide raamatupidamise aastaaruandes pettusest või vigadest
põhjustatud oluliste väärkajastamiste ja selle aluseks olevate tehingute
EAFide õigusraamistiku olulise nõuetele mittevastavuse riskid ning neid riske
hinnata. Töötame välja ja rakendame auditiprotseduure nende riskide
käsitlemiseks ning hangime auditi tõendusmaterjali, mis annaksid meie
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arvamusele piisava ja nõuetekohase aluse. Pettusest tuleneva olulise
väärkajastamise või nõuete mittetäitmise juhtumeid on keerulisem avastada
kui vigadest tulenevaid juhtumeid, sest pettus võib hõlmata keelatud
kokkuleppeid, võltsimist, tahtlikku tegevusetust, andmete moonutamist või
sisekontrolli eiramist. Seetõttu on ka suurem oht, et selliseid juhtumeid ei
avastata;
o

teha endale selgeks auditi seisukohast oluline sisekontrollisüsteem
asjakohaste auditiprotseduuride kavandamiseks (kuid mitte sisekontrolli
tulemuslikkuse kohta arvamuse esitamiseks);

o

hinnata juhtkonna 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 esineb olulist ebakindlust, mis tuleneb sündmustest või tingimustest, mis
võivad EAFide tegevuse jätkuvuse tõsise kahtluse alla seada. Kui meie arvates
oluline ebakindlus eksisteerib, siis peame oma audiitori aruandes tähelepanu
juhtima EAFide raamatupidamise aastaaruandes avaldatud asjaomastele
andmetele, või kui need on puudulikud, siis muutma oma arvamust. Meie
järeldused põhinevad enne oma 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 üldist esitusviisi, ülesehitust ja sisu,
sealhulgas kogu avalikustatud teavet, samuti seda, kas raamatupidamise
aastaaruanne kajastab selle aluseks olevaid tehinguid ja sündmusi õiglaselt.

XVIII. Vahetame juhtkonnaga teavet muu hulgas auditi kavandatud ulatuse ja
ajakava ning oluliste auditileidude, sh sisekontrollis avastatud oluliste puuduste
kohta.

XIX. Tulude puhul kontrollime liikmesriikide kõiki osamakseid ning muud tüüpi
tulutehingutest moodustatud valimit.

XX. Kulutuste puhul auditeerime maksetehinguid, kui kulud on kantud,

kirjendatud ja heaks kiidetud. Kõiki makseliike, välja arvatud ettemaksed,
auditeeritakse nende tegemise seisuga. Ettemakseid auditeeritakse siis, kui
vahendite saaja on nende korrakohast kasutamist tõendanud ning institutsioon
või asutus on need tasaarvestuse tegemisega heaks kiitnud (see võib juhtuda
järgneval aastal).
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XXI. Komisjoniga arutatud teemade seast valime välja need, mis olid EAFide

raamatupidamise aastaaruande auditeerimisel kõige olulisemad ja mis on seetõttu
vaatlusaluse perioodi peamised audititeemad. Kirjeldame nimetatud teemasid
oma aruandes, välja arvatud juhul, kui teabe avalikustamine on õigusaktiga
keelatud, või kui (mida juhtub äärmiselt harva) me otsustame, et teemat ei tohi
meie aruandes käsitleda, kuna vastasel juhul võib see tõenäoliselt avaliku huviga
saadava kasu üles kaaluda.

20. juuli 2020

president
Klaus-Heiner Lehne

Euroopa Kontrollikoda
12, rue Alcide De Gasperi, L-1615 Luxembourg

Kinnitavat avaldust toetav teave
Auditi ulatus ja käsitlusviis

10 Eelarve täitmist kajastava kontrollikoja 2019. aasta aastaaruande lisas 1.1

kirjeldatakse meie auditi käsitlusviisi ja metoodikat, mida kohaldatakse ka EAFide
auditi suhtes.

11 Meie tähelepanekud EAFide raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse

kohta põhinevad finantsaruannetel 6 8., 9., 10. ja 11. EAFi tegevuse kohta (mille
komisjon kiitis heaks 7) koos peaarvepidaja esitiskirjaga, mille me saime kätte 26. juunil
2020. Testisime summasid ja andmeid ning hindasime kasutatud arvestuspõhimõtteid,
kõiki komisjoni esitatud olulisi hinnanguid ja aruannete üldist esituslaadi.
6

Vt määruse (EL) 2018/1877 artikkel 39.

7

Kooskõlas EAFi finantsmäärusega; vt määruse (EL) 2018/1877 artikkel 38.
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12 Tehingute korrektsuse auditeerimiseks kontrollisime 126 tehingust koosnevat

valimit, mis esindab EAFide kõiki kulutusi. See hõlmas 17 Bêkou usaldusfondi ja Aafrika
jaoks mõeldud hädaolukorra usaldusfondiga seotud tehingut, 89 ELi 19 delegatsiooni 8
heaks kiidetud tehingut ja 20 komisjoni peakorteri poolt heaks kiidetud makset 9. Kuna
osa meie auditeeritud andmekogumist kattus DG DEVCO 2019. aasta allesjäänud
veamäära kokkuleppelise toiminguga 10, lisasime oma valimisse veel 14 tehingut,
kohaldades neile nimetatud toimingu korrigeeritud tulemused 11. Seega oli valimi
kogusuurus 140 tehingut, mis on kooskõlas meie kindluse tagamise mudeliga. Kui
tehingutes leiti vigu, analüüsisime asjaomaseid süsteeme, et leida neis peituvad
puudused.

8

Barbados, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Tšaad, Côte d'Ivoire, Kongo (Brazzaville), Kongo
(Kinshasa), Dominikaani Vabariik, Etioopia, Guinea, Haiti, Mauritaania, Mosambiik, Nigeeria,
Rwanda, Sierra Leone, Tansaania ja Togo.

9

DG DEVCO: 124 makset; DG ECHO: 2 humanitaarabi valdkonna makset.

10

DG DEVCO tellib igal aastal allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu, millega
hinnatakse nende vigade määra, mis püsivad ka pärast kõiki vigade vältimise, avastamise ja
parandamise eesmärgil tema vastutusvaldkonnas tehtud juhtimiskontrolle. Allesjäänud
veamäära kokkuleppeline toiming ei ole kindlustandev töövõtt ega audit; selle aluseks on
allesjäänud veamäära metoodika ja DG DEVCO koostatud käsiraamat.

11

Allesjäänud veamäära kokkuleppeliste toimingute kontrollimisel leidsime, et meie
audititööga võrreldes tehakse nende aluseks oleva metoodika kohaselt palju vähem
kohapealseid kontrolle ja hankemenetluste kontrollide ulatus on väiksem. Sarnaselt
eelmisele aastale kohandasime seetõttu käesoleval aastal allesjäänud veamäära
kokkuleppelise toimingu tulemusi proportsionaalselt riigihanke-eeskirjade järgimise
veamääraga. Kohandamise aluseks on kontrollikoja 2014.–2018. aasta kinnitavates
avaldusetes EAFide kohta esitatud leiud ning eelmiste aastate allesjäänud veamäära
kokkuleppeliste toimingute valitud tehingute testimine (vt punkt 25 ja 6. selgitus).
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Pilt 1. Auditikülastus sillaehituse kontrollimiseks Sierra Leones

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

13 Samuti uurisime 2019. aastal
a)

liikmesriikide kõiki osamakseid ja muud tüüpi tulutehingutest (nagu teiste riikide
makstud kaasrahastamine) moodustatud valimit;

b)

DG DEVCO ja ELi delegatsioonide teatavaid süsteeme, mis hõlmasid: i) komisjoni
töötajate, välisaudiitorite (töö tellijaiks oli komisjon või abisaajad) või järelevalve
teostajate tehtud eelkontrolle (enne maksete tegemist); ii) seiret ja järelevalvet,
eelkõige välisauditite põhjal võetud meetmeid ning eespool mainitud allesjäänud
veamäära kokkuleppelist toimingut;

c)

DG DEVCO iga-aastases tegevusaruandes esitatud kulutuste korrektsust
puudutava teabe usaldusväärsust, veariski sisaldavate summade hindamise
metoodika järjepidevust, tulevasi korrektsioone ja tagasinõudmisi ning nende
lisamist komisjoni iga-aastasesse haldus- ja tulemusaruandesse;

d)

meie varasemate soovituste põhjal võetud meetmeid.
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14 Nagu mainitud punktis 04, rakendab DG DEVCO suuremat osa välisabi

rahastamisvahenditest, mida finantseeritakse ELi üldeelarvest ja EAFidest. Meie
tähelepanekud, mis käsitlevad süsteeme, aasta tegevusaruande usaldusväärsust ja
peadirektori 2019. aasta kinnitust, kehtivad DG DEVCO kogu vastutusvaldkonna kohta.

Raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsus

15 Meie auditiga leiti, et raamatupidamise aastaaruandes ei esinenud olulisi
väärkajastamisi.

Tehingute korrektsus
Tulud

16 Tulutehingud ei ole olulisel määral vigadest mõjutatud.
Kulutused

17 Tehingute testimise tulemused on kokkuvõtlikult esitatud I lisas. Kontrollitud

126 tehingust sisaldas vigu 37 (29%). Kvantifitseeritud 28 vea alusel ja 2019. aasta
allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu põhjal (vt punkt 12) on meie
hinnanguline veamäär 3,5% 12. 4. selgitus näitab eri veatüüpide osakaalu meie
2019. aasta hinnangulises veamääras.

12

Meie hinnangulise veamäära arvutus põhineb esinduslikul valimil. Esitatud arv on parim
hinnang. Kontrollikojal on 95% suurune kindlus, et andmekogumi veamäär on vahemikus
2,1% ja 4,9% (vastavalt alumine ja ülemine veapiir).
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4. selgitus
Veatüüpide osakaal kogu hinnangulises veamääras
Kandmata kulud

43,6%

Riigihanke-eeskirjade tõsine eiramine

22,1%

Rahastamiskõlbmatud kulud

12,7%

DG DEVCO kokkuleppelise toimingu põhjal
kohandatud allesjäänud veamäär

9,6%

Väljaspool rakendusperioodi kantud kulud

6,1%

Oluliste tõendavate dokumentide
puudumine

5,9%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

18 5. selgituses on esitatud näited kvantifitseeritavatest vigadest veatüüpide kaupa.
5. selgitus
Näiteid kvantifitseeritavatest vigadest
a)

Kandmata kulud: kuluna esitatud kulukohustused

Komisjon sõlmis ühe rahvusvahelise organisatsiooniga delegeerimislepingu Kariibi
mere piirkonna ühe piirkondliku erasektori arendusprojekti kohta. Lepingu
maksumus oli 27,2 miljonit eurot, millest ELi osalus oli 23,9 miljonit eurot.
Finantsaruandele lisatud kulude jaotust kontrollides leidsime, et esitatud summad
ei vastanud kõigi eelarveridade puhul nende aluseks olevale raamatupidamisele.
Deklareeritud kulud olid 2,3 miljoni euro võrra suuremad kui perioodi tegelikult
kantud kulud. Suurem osa sellest erinevusest tulenes sellest, et abisaaja esitas
tulevasteks kulutusteks eraldatud summad juba kantud kuludena. Ülejäänu
tulenes mitmesugustest kohandamistest.
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b)

Kandmata kulud: valesti arvutatud deklareeritud kulud

Komisjon kiitis heaks ehitustööde lepingu eraettevõtjaga Côte d’Ivoire’i
elektrivõrgu tugevdamiseks ja laiendamiseks. Lepingu kogumaksumus oli
5,4 miljonit eurot, mis tasuti täielikult ELi toetusega. Lepingujärgsed vahemaksed
põhinesid töövõtja teatatud tegelikel mõõtmistel, mida kontrollis lepingu
järelevalve teostaja. Me tegime oma tegelikud mõõtmised kohapeal ühe artikli
kohta: kraavide kaevamine, mille deklareeritud kogusumma oli 28 361 eurot. Meie
mõõtmine näitas, et selle artikli kohta deklareeritud summa oli 14 780 euro võrra
(52%) ülehinnatud. See oli tingitud tehnilisest veast aruandluses. Järelevalve
teostaja märkas viga 2019. aasta septembris, kuid seda ei parandatud selle
tuvastamise ajal.
c)

Riigihanke-eeskirjade tõsine rikkumine: hindamiskomisjoni põhjendamatu
otsus.

Komisjon sõlmis ühe valitsusvälise organisatsiooniga toetuslepingu
sanitaartingimuste projekti rakendamiseks Kongo Demokraatlikus Vabariigis.
Lepingu kogusumma oli 12,2 miljonit eurot ja ELi toetuse ülempiiriks oli seatud
11,7 miljonit eurot. Kontrollisime kohaliku tervishoiukeskuse ehitamiseks tehtud
makseid, mille kogusumma oli kõnealuse osa puhul 124 758 eurot. Valitsusväline
organisatsioon korraldas avaliku hanke ja hindas saadud pakkumusi tehniliste ja
finantskriteeriumide alusel. Edukas pakkumus ei olnud mitte see, mille
punktisumma oli suurim ja mis vastas kõigile hanketeates esitatud
valikukriteeriumidele, vaid see, mis oli punktisumma järgi arvestades kolmandal
kohal. Kuigi olid olemas vahendid hankemenetluse kohandamiseks partnerriigi
kohapealse olukorraga, otsustas valitsusväline organisatsioon tavapärase
menetluse kasuks. Hindamiskomisjon kohaldas täiendavat, hanketeates
täpsustamata kriteeriumi, millest pakkujad ei saanud seega teada.
d)

Muu veatüüp: ebatavaliselt kõrged palgakulud

Komisjon sõlmis ühe kohaliku omavalitsusega toetuslepingu kaitseala
arendamiseks Tansaanias. Projekti maksumus oli 2,3 miljonit eurot, millest ELi
osalus moodustas 1,8 miljonit eurot. Uurisime projektiga seotud kohalike
töötajate palkasid ja täheldasime, et need olid märkimisväärselt kõrgemad kui
enne ELi rahastamise algust. Ainult osa neist rahastamiskõlbmatutest kuludest
avastati komisjoni sisekontrollisüsteemide abil ja korrigeeriti enne meie auditit.

19 Osana 2019. aasta kinnitavast avaldusest plaanisime teha auditikülastuse

Burundisse. Meie audiitorid taotlesid viisat Burundi suursaatkonnast Brüsselis kuus
nädalat enne kavandatud reisi (viisade väljastamiseks kulub tavaliselt kolm nädalat).
Vaatamata mitmetele katsetele saatkonnaga ühendust võtta ei olnud me
väljasõidukuupäevaks viisat saanud. Sellel oli negatiivne mõju meie audititöö
kavandamisele ja tegemisele. Näiteks ei olnud meil võimalik kohapeal projekte
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külastada, et hinnata tegelikku olukorda, ning me pidime oma audititöös piirduma
ainult dokumentide kontrollimisega. ELi toetust saavatel riikidel on teatavad
kohustused, mille hulka kuuluvad dokumentide kontrollimise ja kohapealsete
kontrollide võimaldamine. Euroopa Liidu toimimise lepingus13 on sätestatud
kontrollikoja õigus auditeerida projekte riikides, kus neid rakendatakse, ning
üksikprojektide lepingud täpsustavad seda õigust. Komisjoni täielik toetus on
hädavajalik, et meil oleks võimalik oma auditeid läbi viia.

20 Nagu eelmistelgi aastatel, tegid komisjon ja tema rakenduspartnerid

programmide eelarvestuse, toetuste, rahvusvaheliste organisatsioonidega sõlmitud
toetuslepingute ja ELi liikmesriikide arengukoostöö agentuuridega sõlmitud
delegeerimislepingutega seotud tehingutes rohkem vigu kui muud liiki toetuste puhul
(näiteks ehitustöö-, tarne- ja teenuste osutamise lepingud). Meie kontrollitud 65-st
seda tüüpi tehingust sisaldasid 25 (38%) kvantifitseeritavaid vigu, mis moodustasid
71,7% hinnangulisest veamäärast.

21 Üheksa kvantifitseeritava vea ja kuue mittekvantifitseeritava vea puhul oli

komisjonil küllalt teavet nende vältimiseks või avastamiseks ja parandamiseks enne
kulude heakskiitmist. Kui komisjon oleks kogu tema käsutuses olevat teavet
asjakohaselt kasutanud, oleks hinnanguline veamäär olnud 1,4 protsendipunkti
madalam. Leidsime neljas muus tehingus vigu, mille oleksid pidanud avastama
välisaudiitorid või järelevalve tegijad. Selliste vigade osakaal hinnangulises veamääras
oli 0,4 protsendipunkti.

22 Lisaks oli kvantifitseeritud vigadest mõjutatud viie tehingu14 puhul tehtud ka

audit või kontrollitud kulusid. Tegelikult tehtud töö kohta auditi-/kontrolliaruannetes
esitatud teave ei võimaldanud meil hinnata, kas neid vigu oleks saanud eelkontrollide
käigus avastada ja parandada 15.

13

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 287 Auditeerimine põhineb dokumentidel ja
vajaduse korral kontrollitakse kohapeal liidu muudes institutsioonides, liidu nimel tulusid
või kulusid haldava mis tahes organi või asutuse ruumides ja liikmesriikides, sealhulgas iga
eelarvest makseid vastu võtva füüsilise või juriidilise isiku ruumides.

14

Nende vigade osakaal hinnangulises veamääras oli 0,67 protsendipunkti.

15

Aruanded ei hõlma 100% deklareeritud kuludest; samuti ei ole neis esitatud piisavalt
üksikasju, et kinnitada, kas meie avastatud vead kuulusid nende valimisse.
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23 DG DEVCO kontrollisüsteem põhineb eelkontrollidel16. Nagu eelmistel aastatel,

osutab kontrollikoja tuvastatud vigade sagedus (sh ka vead, mis puudutavad välisauditi
ja kulude kontrolli läbinud lõplikke maksetaotlusi) nende kontrollide puudulikkusele.

24 Kahes valdkonnas kontrollitud tehingud vigu ei sisaldanud. Need olid

eelarvetoetus (seitse auditeeritud tehingut) ja tehingud, kus rahvusvaheliste
organisatsioonide rakendatud mitme rahastajaga projektide puhul oli kasutatud nn
eeldavat lähenemisviisi (13 auditeeritud tehingut). Nende valdkondade olemuse kohta
antakse rohkem teavet eelarve täitmist kajastava kontrollikoja 2019. aasta
aastaaruande 8. peatüki punktides 8.7–8.10.

25 Meie 2017. ja 2018. aasta aastaaruannetes andsime teada DG DEVCO allesjäänud

veamäära kokkuleppelise toimingu metoodika puudustest (vt ka punktid 30-35). Selle
tulemusena tegime oma 2018. ja 2019. aasta kinnitavate avalduste jaoks täiendavalt
kontrolle valdkondades, kus olime selliseid puudusi leidnud. Täiendava töö eesmärk oli
hinnata piirangute mõju ja kohandada allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu
tulemusi veel 14 valimi tehingu puhul (vt punkt 12 ja 10. joonealune märkus). Valisime
varasematest allesjäänud veamäära kokkuleppelistest toimingutest juhuvalimi põhjal
välja 28 tehingut – keskmiselt kaks tehingut iga külastatud ELi delegatsiooni kohta.
Selle töö tulemused on esitatud 6. selgituses.

6. selgitus
Näide allesjäänud veamäära tehingutes tuvastatud veast
Hankemenetluste ebapiisav kontrollimine
2017. aasta allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu raames kontrollis
töövõtja Jamaical rakendatud toetuslepingut, teatades vigade puudumisest
tehingutes. Töövõtja ei vaadanud pakkumuste hindamise menetlust siiski läbi ega
avastanud seega, et menetlusega seotud olulised dokumendid (nt
hindamisaruanded) puudusid, kuna need olid hävitatud.

16

Üldine kontrollisüsteem koosneb eel- ja järelkontrollidest. Eelkontrollidega hinnatakse
kulude rahastamiskõlblikkust enne lepingute sõlmimist ja kulude heakskiitmist, samas kui
järelkontrollid toimuvad pärast kulude heakskiitmist. Näiteks võib välisauditi teha kas
eelnevalt (enne makse heakskiitmist) või tagantjärele (pärast projekti lõpetamist). Mõlemat
liiki abi puhul võidakse abisaajale makstud summad tagasi nõuda; eelkontrollide puhul
puudutavad sellised tagasinõuded varem tehtud ettemakseid.
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Aasta tegevusaruanne ja muu juhtimiskord

26 Aastatel 2012–2018 esitas DG DEVCO igas aasta tegevusaruandes reservatsiooni
alustehingute korrektsuse kohta. 2019. aasta tegevusaruanne on esimene, kus
reservatsiooni ei ole esitatud. DG DEVCO võttis siiski vastu tegevuskava enda
kontrollisüsteemi puuduste kõrvaldamiseks.

27 Eelmisel aastal andsime teada rahuldavatest edusammudest 2017. aasta

tegevuskava rakendamisel; 14 meetmest oli lõpule viidud üheksa, üks osaliselt
rakendatud ja neli pooleli.

28 DG DEVCO jätkas oma 2018. aasta tegevuskavas varem kindlaks tehtud suure

riskiga valdkondadega tegelemist (see puudutas näiteks otsese eelarve täitmise raames
antavaid toetusi ja rahvusvaheliste organisatsioonide poolt kaudse eelarve täitmise
raames kasutatavaid vahendeid), ning alustas kahe uue meetme rakendamist, mis
keskenduvad lihtsustatud kuluvõimalustele ja uue finantsmäärusega kehtestatud
tulemuspõhisele rahastamisele. 2020. aasta aprilliks oli 13 meetmest kuus lõpule
viidud, neli osaliselt rakendatud, kaks olid pooleli ning ühte meedet ei olnud
rakendatud, sest see ühendati ühe teise meetmega.

29 DG DEVCO vähendas oma 2019. aasta tegevuskavas meetmete arvu üheksani.

Lisati üks uus meede, mille eesmärk on parandada DG DEVCO allesjäänud veamäära
kokkuleppelise toimingu metoodikat ja käsiraamatut. Kaheksa meedet kanti üle
eelmistest aastatest: kaks olid korduvad, ülejäänud kuus olid edasi lükatud ja neile
seati uued tähtajad. Mõned neist on aastate jooksul märkimisväärselt edasi arenenud
ja muutunud keerukamaks. Näiteks toetuste lepingutingimuste lihtsustamise meede
hõlmab nüüd uue toetuste üldvormi väljatöötamist, mida hakatakse kasutama mitmes
peadirektoraadis, kuid mis vastab samal ajal ka DG DEVCO spetsiifilistele vajadustele.
Meede hõlmab ka toetuste haldamise e-platvormi kasutuselevõttu uues IT-süsteemis,
mida praegu välistegevuse jaoks välja töötatakse.
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Allesjäänud veamäära 2019. aasta kokkuleppeline toiming

30 DG DEVCO kaheksanda allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu tegi

2019. aastal üks välistöövõtja, et hinnata nende vigade määra, mis püsivad ka pärast
kõiki vigade vältimise, avastamise ja parandamise eesmärgil peadirektoraadi
vastutusvaldkonnas tehtud juhtimiskontrolle. 2019. aasta allesjäänud veamäära
kokkuleppelise toimingu puhul suurendas DG DEVCO valimi suurust 240 tehingult 480le. See võimaldas komisjonil lisaks kombineeritud üldisele veamäärale esitada eraldi
veamäärad ELi üldeelarvest rahastatavate kulutuste ja EAFist rahastatavate kulutuste
kohta. Neljandat aastat järjest jäi hinnanguline allesjäänud veamäär kokkuleppelise
toimingu kohaselt allapoole komisjoni seatud olulisuse piirmäära (2%) 17.

31 Allesjäänud veamäära kokkuleppeline toiming ei ole kindlustandev töövõtt ega

audit; selle aluseks on allesjäänud veamäära metoodika ja DG DEVCO koostatud
käsiraamat. Nagu varasematelgi aastatel, tegime kindlaks piirangud, millel oli oma osa
selles, et allesjäänud veamäär hinnati tegelikust madalamaks. Ka viimase kolme aasta
kokkuleppelistes toimingutes esines puudusi ja esitatud allesjäänud veamäär jäi
allapoole olulisuse piirmäära.

32 Allesjäänud veamäära moonutavad neli peamist tegurit. Esimene on

riigihankemenetluste puudulik kontrollimine, mis võib veamäära oluliselt mõjutada.
Allesjäänud veamäära kokkuleppeline toiming ei hõlmanud piisavalt hankemenetluste
teatavaid aspekte, nagu kandidaatide tagasilükkamise põhjused või hankemenetluse
võitnud pakkuja vastavus kõigile valiku- ja hindamiskriteeriumidele; samuti ei
kontrollitud projektikonkursside menetlusi ega otselepingute sõlmimise põhjendusi.

33 Teine tegur on kohapealsete kontrollide väga väike arv projekti rakendavas riigis.

2019. aasta kokkuleppelises toimingus tehti kohapealsed kontrollid 357-st kontrollitud
tehingust ainult 15 tehingu puhul 18. See ei ole piisav, et avastada vigu, mis ei ilmne
dokumentides, nagu 5. selgituse näites b.

17

2016. aastal 1,7%; 2017. aastal 1,18%, 2018. aastal 0,85% ning 2019. aastal 1,13%.

18

Punktis 30 viidatakse 480 tehingule. Mõne valimisse kuuluva tehingu suurus on siiski
suurem kui valimi samm; seetõttu oli valimi lõplik suurus 357.
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34 Kolmas tegur on DG DEVCO allesjäänud veamäära hindamismeetod. Esiteks

annab see töövõtjale ulatusliku kaalutlusõiguse otsustamaks, kas on piisavalt logistilisi
ja õiguslikke põhjuseid, mis takistavad õigeaegset juurdepääsu tehinguga seotud
dokumentidele ja seega veamäära prognoosimist. Teiseks muutis komisjon sel aastal
viisi, kuidas ta hindab sellistel juhtudel veamäära, lisades EAFi allesjäänud veamäärale
5% suuruse riskipreemia. Siiski ei ole selge, kuidas komisjon 5% riskipreemiani jõudis.
Seetõttu ei pruugi see meetod kajastada vaadeldava tehingu tegelikku allesjäänud
veamäära.

35 Neljandaks – selliste tehingute osakaal, mille puhul allesjäänud veamäär sõltub

täielikult või osaliselt varasemast kontrollitegevusest, on täieliku tuginemise korral
20% ja osalise tuginemise puhul 38%. Nende tehingute puhul teeb töövõtja piiratud
substantiivset testimist või ei tee seda üldse ning tugineb selle asemel DG DEVCO
kontrolliraamistiku raames tehtud varasemale tööle. Liigne varasemale kontrollitööle
tuginemine on vastuolus allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu eesmärgiga,
milleks on tuvastada vead, mida ei ole nende kontrollidega avastatud.
2019. aasta tegevusaruande läbivaatamine

36 2019. aasta tegevusaruandes esitatud peadirektori kinnitus ei sisalda

reservatsioone, kuna kaks 2018. aastal alles jäetud reservatsiooni on tühistatud ja uusi
ei ole esitatud. Enne nende reservatsioonide tühistamist 2019. aastal vähendas
DG DEVCO 2017. ja 2018. aastal märkimisväärselt nende ulatust (st nendega hõlmatud
kulutuste osakaalu) 19. 7. selgituses esitatakse iga-aastastes tegevusaruannetes
(2010–2019) esitatud reservatsioonide ulatus.

19

2016. aasta tegevusaruandes esitas DG DEVCO reservatsioonid toetuste kohta (nii otsese
kui ka kaudse eelarve täitmise raames), kaudse eelarve täitmise kohta rahvusvaheliste
organisatsioonide ja arengukoostöö agentuurid kaudu ning programmide eelarvestuste
kohta üldiselt ja Aafrika rahutagamisrahastu kohta. 2018. aastaks hõlmasid reservatsioonid
üksnes otsese eelarve täitmise raames antavaid toetusi (raha, mida DG NEARi nimel haldab
DG DEVCO) ning Aafrika Liidu Komisjoni hallatavaid programme, mis hõlmavad
märkimisväärsel hulgal hankeid.
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7. selgitus
DG DEVCO aasta tegevusaruannetes (2010–2019) esitatud
reservatsioonid
Iga-aastased kulutused, mille kohta on esitatud reservatsioon
aasta tegevusaruandes (%)
100%

100%

100%

100%

kasutusele võeti riskist sõltuv
reservatsioon

75%

54%

50%
45%

25%
0%

0%
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0%
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2017

1%
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Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

37 Sarnaselt reservatsioonide ulatuse vähendamisega 2017. ja 2018. aastal ei pea

me reservatsioonide puudumist 2019. aasta tegevusaruandes põhjendatuks ja leiame,
et see tuleneb osaliselt allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu piirangutest.

38 Reservatsioonide puudumise teine põhjus on see, et komisjon kohaldas

2019. aasta tegevusaruandes esimest korda vähese tähtsusega abi eeskirja 20, mille
kohaselt ei ole reservatsiooni vaja, kui iga kuluvaldkond, mida see hõlmab, moodustab
alla 5% maksete kogusummast ja selle finantsmõju on väiksem kui 5 miljonit eurot.
Sellest tulenevalt ei esitata mõnel juhul enam reservatsioone, kui need esitati
eelnevatel aastatel, isegi kui vastav risk jääb püsima.

20

Mõistel „vähese tähtsusega abi“ ei ole siin sama tähendus kui riigiabi puhul. Aasta
tegevusaruande kontekstis tuleneb vähese tähtsusega abi komisjoni juhtkonna otsusest
kehtestada finantsreservatsioonidele künnis.

315

39 Nii on see näiteks kaudse eelarve täitmise raames antavate toetuste puhul.

Toetused koos rahvusvaheliste organisatsioonide ja liikmesriikide arengukoostöö
agentuuridega rakendatavate projektidega moodustavad enamiku allesjäänud
veamäära kokkuleppelises toimingus teatatud vigadest, mis on kooskõlas ka meie
tähelepanekuga, et tegemist on suurema riskiga valdkonnaga (vt punkt 20). DG DEVCO
enda riskihindamises leiti, et oluline on ka kaudse eelarve täitmise raames antavate
toetustega seotud risk. Vähese tähtsusega abi eeskirja kehtestamise tõttu ei esitanud
DG DEVCO siiski mingeid reservatsioone. Reservatsioonide puudumine ei anna
DG DEVCO üldises vastutusvaldkonnas esinevatest riskidest õiget ja õiglast ülevaadet.

40 Meie tähelepanekud allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu kohta

mõjutavad ka veariski sisaldavate summade prognoose, sest need põhinevad
kokkuleppelisel toimingul. DG DEVCO hinnangul oli kontode sulgemise seisuga veariski
sisaldav summa kokku 56,4 miljonit eurot 21 ja makse tegemise seisuga veariski sisaldav
summa 69,9 miljonit eurot 22 (1% 2019. aasta kulutustest). Peadirektoraat prognoosib,
et suudab sellest 13,5 miljonit eurot (19%) järgnevatel aastatel oma kontrollide abil
parandada 23.

41 DG DEVCO teeb süstemaatiliselt tööd korrigeerimisvõime arvutamiseks vajalike

andmete kvaliteedi parandamiseks. 2019. aastal jätkas ta tagasinõudmisi ja
raamatupidamisandmete kvaliteeti käsitlevat koolitustegevust ja sellealase teadlikkuse
suurendamist. Nagu varasematelgi aastatel, kontrollis DG DEVCO sihipäraselt
tagasinõudekorraldusi ja andis seejärel ELi delegatsioonidele mitu konkreetset juhist
tuvastatud lahknevuste kõrvaldamiseks. Mis puudutab 2019. aasta korrigeerimisvõime
arvutamist, siis pärast seda, kui olime testinud 40% kogu andmekogumist, leidsime
oma valimis ühe vea, mis moodustab 0,25% korrigeerimisvõimest.

21

Aasta jooksul heaks kiidetud, kuid makse tegemise ajal kehtinud lepingulistele ja
regulatiivsetele nõuetele mittevastavate asjaomaste kulutuste parim konservatiivne
hinnang.

22

Vt DG DEVCO 2019. aasta tegevusaruanne, lk 40.

23

Vt DG DEVCO 2019. aasta tegevusaruanne, lk 40.
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Järeldus ja soovitused
Järeldus

42 Üldine auditi tõendusmaterjal näitab, et EAFide 31. detsembril 2019 lõppenud

eelarveaasta raamatupidamise aastaaruanne annab kõigis olulistes aspektides õiglase
pildi EAFide finantsolukorrast ning majandustulemustest, rahavoogudest ja netovara
muutustest lõppenud aastal, vastavalt finantsmääruse sätetele ja peaarvepidaja poolt
vastu võetud arvestuseeskirjadele.

43 Kogu auditi tõendusmaterjal näitab, et 31. detsembril 2019 lõppenud
eelarveaastal
a)

ei olnud EAFide tulud olulisel määral vigadest mõjutatud;

b)

olid EAFide maksetehingud olulisel määral vigadest mõjutatud (vt punktid 17–24).
Meie hinnangul on veamäär 3,5%; näitaja põhineb meie tehingute testimisel,
sealhulgas allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu kohandatud tulemustel
(vt I lisa).

Soovitused

44 III lisas antakse ülevaade meie analüüsist 2016. aasta aastaaruandes24 esitatud

nelja soovituse põhjal võetud meetmete kohta. DG DEVCO on kõik viis soovitust täies
mahus täitnud 25.

45 Varasemate soovituste täitmise analüüsi ning 2019. aastat puudutavate leidude ja
järelduste alusel esitame komisjonile järgmised soovitused.

24

Käesoleval aastal otsustasime analüüsida 2016. aasta aastaaruande soovituste täitmist,
kuna tavaliselt tuleb komisjonile nende elluviimiseks küllaldaselt aega anda.

25

Järelkontrolli eesmärk ei olnud hinnata nende parandusmeetmete rakendamise
tulemuslikkust, vaid uurida seda, kas meie soovituste põhjal oli parandusmeetmeid võetud.
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1. soovitus
Parandada veelgi allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu metoodikat ja
käsiraamatut, et käsitleda käesolevas aruandes tuvastatud probleeme ja suurendada
toimingus esitatud veamäära usaldusväärsust (vt punktid 30–35).
Tähtaeg: 2021. aasta lõpp

2. soovitus
Esitada reservatsioonid kõigi suure riskiga valdkondade kohta, olenemata nende
osakaalust kogukulutustes ja nende finantsmõjust (vt punktid 38–39).
Tähtaeg: 2020. aasta tegevusaruande avaldamise ajaks
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III peatükk – tulemuslikkus
46 Meie audit võimaldas meil mitte ainult kontrollida tehingute korrektsust, vaid ka
teha tähelepanekuid valitud tehingute tulemuslikkuse aspektide kohta. Kontrollisime
mitme auditiküsimuse põhjal projekte, mis olid kas lõpetatud või lõpetamisel, ning
tegime projektide kohta konkreetseid tähelepanekuid, kui see oli meie üldise auditi
seisukohast asjakohane.

47 Kohapealsete kontrollide käigus leidsime juhtumeid, kus rahastamist oli

kasutatud tõhusalt ja see aitas kaasa projekti eesmärkide saavutamisele. Samas aga
täheldasime ka juhtumeid, kus meetme tõhusus ja tulemuslikkus oli ohus, kuna
ostetud tooteid, teenuseid või töid ei kasutatud plaanipäraselt või ei olnud tagatud
projekti jätkusuutlikkus. Näited on esitatud 8. selgituses.

8. selgitus
Näiteid tulemuslikkusega seotud tähelepanekutest
a)

Projekt toimib edukalt

Komisjon allkirjastas delegeerimislepingu jäätmekäitluskeskuse ehitamiseks
Togosse. Tööd algasid 2018. aasta jaanuaris ja meie auditikäigu ajaks 2019. aasta
septembris edenes ehitus kavakohaselt. Meie külastus keskusesse ning
kohtumised keskuse juhtimise eest vastutava organisatsiooni esindajatega ja teiste
sidusrühmadega kinnitasid, et keskus toimib ja täidab oma kavandatud
ülesandeid, eelkõige seoses keskkonnamõjuga. Seega aitas projekt edukalt
parandada enam kui poole miljoni kohaliku elaniku elutingimusi.
b)

Projekti jätkusuutlikkus ei ole tagatud

Komisjon sõlmis ühe rahvusvahelise organisatsiooniga toetuslepingu ühe Côte
d’Ivoire’i kutseharidust toetava projekti kohta. Meie auditiga leiti, et projekti
jätkusuutlikkus ei olnud tagatud. Alates 2012. aastast on valitsuse poolt
kutsekoolidele eraldatud tegevuseelarve vähenenud 52%, samal ajal kui õpilaste
arv on sel ajal suurenenud 130%. Riiklikust rahastamisest ei piisanud, et koolid
saaksid hooldada oma hooneid ja sisseseadet ning osta tarbekaupu.
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c)

Toetusesaajate sisetavad ei ole piisavad

Komisjon kirjutas Keenias ühe arenguprojekti rakendamiseks alla
delegeerimislepingu nelja omavahel seotud rahvusvahelise organisatsiooniga.
Palgamaksete auditeerimisel märkasime töötajaid, kes vastavalt oma lepingutele
tegelesid mitme projektiga, kuid kelle palgad maksti täies ulatuses auditeeritava
projekti alt. Puudusid dokumendid, millega määrataks need töötajad projektis
osalema täiskohaga, samuti puudus ajaarvestussüsteem, et kontrollida iga
projektiga tegelikult töötatud aega. Rahvusvahelised organisatsioonid saatsid
meile e-kirja, milles kinnitasid, et need inimesed olid meie auditiga hõlmatud
kuudel töötanud ainult selle projektiga, kuid ei suutnud esitada muid tõendeid
nende täistööajaga töötamise kohta. Seega ei olnud toetusesaajate tavad
nõuetekohase kontrolljälje tagamiseks piisavad.
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Lisad
I lisa. Euroopa arengufondide tehingute testimise tulemused
2019

2018

140

139

Hinnanguline veamäär

3,5%

5,2%

Ülemine veapiir
Alumine veapiir

4,9%
2,1%

VALIMI SUURUS JA ÜLESEHITUS
Tehingute arv kokku:
KVANTIFITSEERITAVATE VIGADE HINNANGULINE MÕJU
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II lisa. EAFide maksed 2019. aastal peamiste piirkondade kaupa
Euroopa Arengufondide maksed – Aafrika
10 peamist abisaajariiki
(miljonites eurodes)
1. Nigeeria
119
2. Mali
103
3. Burkina Faso
94
4. Etioopia
91
5. Kongo (Brazzaville) 91
6. Niger
91
7. Malawi
87
8. Tansaania
71
9. Uganda
64
10. Rwanda
60

Allikas: kaardi taust ©OpenStreetMap edasiarendajad (litsentseerimise aluseks Creative Commons
Attribution-ShareAlike 2.0 litsents (CC BY-SA)).
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Euroopa Arengufondide maksed –
Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riigid
5 peamist abisaajariiki
(miljonites eurodes)

1. Haiti
35
2. Dominikaani Vabariik 19
3. Jamaica
10
4. Dominica
9
5. Curaçao
7

Allikas: kaardi taust ©OpenStreetMap edasiarendajad (litsentseerimise aluseks Creative Commons
Attribution-ShareAlike 2.0 litsents (CC BY-SA)).

5 peamist abisaajariiki
(miljonites eurodes)

1. Paapua Uus-Guinea
14
2. Uus-Kaledoonia
13
3. Prantsuse Polüneesia 11
4. Timor-Leste
7
5. Saalomoni Saared
4

Allikas: kaardi taust ©OpenStreetMap edasiarendajad (litsentseerimise aluseks Creative Commons
Attribution-ShareAlike 2.0 litsents (CC BY-SA)).
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III lisa. Euroopa Arengufonde käsitlevate varasemate soovituste põhjal võetud meetmed
Aasta

Kontrollikoja soovitus

Täielikult
täidetud

Esitame komisjonile järgmised soovitused.
1. soovitus:
tugevdada järelevalvet EAFi aegunud avatud lepingute üle,
et nende arvu veelgi vähendada.
2. soovitus:
viia 2017. aasta lõpuks lõpule kõikide auditite ja
kulukontrollide tehniliste tingimuste ülevaatamine.

x

x

3. soovitus:
2016

laiendada 2017. aasta tegevuskava kohast tegevust,
hõlmamaks aasta tegevusaruande reservatsioonis ka kaudse
eelarve täitmise raames antavaid toetusi ja programmide
eelarvestust.

x

4. soovitus:
kaaluda väikese riskiga eelarvetoetuse tehingute allesjäänud
veamäära substantiivse testimise mahu vähendamist ja
säästetud vahendite ümbersuunamist, et suurendada
projektidega seotud tehingute substantiivset testimist.

x

5. soovitus:
parandada veelgi 2017. aasta korrigeerimisvõime arvutamist
käesolevas aastaaruandes välja toodud puuduste
kõrvaldamise abil.

x

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta
Täitmisel
Täitmata
Ei kohaldata
Suuremas
Osaliselt
osas

Puudulik
tõendusmaterjal
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Euroopa Komisjoni vastused
eelarveaasta 2019 aastaaruandele 8.,
9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondist
rahastatud tegevuste kohta
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KOMISJONI LÕPLIKUD VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA 2019. AASTA
ARUANDELE
„AASTAARUANNE 8., 9., 10. JA 11. EUROOPA ARENGUFONDIST (EAF) RAHASTATUD
TEGEVUSTE KOHTA“
II PEATÜKK. KONTROLLIKOJA KINNITAV AVALDUS EAFide KOHTA
TEHINGUTE KORREKTSUS
Kulutused
17. Komisjon märgib, et suurem osa vigadest on seotud kandmata kuludega. Nagu varasemad
kogemused on näidanud, võidakse enamik neist kuludest kanda hilisemas etapis ja need läbivad
põhjaliku kontrolli, mis tähendab, et need vead parandatakse tõenäoliselt hiljem.
1. selgitus – Näiteid kvantifitseeritavatest vigadest
c) Kuigi komisjon nõustub, et lepingu sõlmimine ei olnud hanketeatega kooskõlas, leiab ta, et
hankemenetlus viidi läbi vastavalt projekti vajadustele, pidades silmas majanduslikke ja
julgeolekutingimusi Kongo Demokraatliku Vabariigi piirkonnas, mida mõjutavad relvakonfliktid ja
Ebola viiruse puhangud.
19. Komisjon selgitab, et Euroopa Kontrollikojale juurdepääsu andmise osas riigile ning kohtadele
ja rajatistele, kus ELi rahastatavaid meetmeid teostatakse, on Burundi seotud asjaomastes
rahastamislepingutes ja Cotonou lepingus sisalduvate kohustustega. Komisjoni individuaalsete
maksete haldamise ja maksmise amet (PMO), mis vastutab komisjonis reisiviisade eest, on võtnud
kõik vajalikud meetmed viisade õigeaegseks väljastamiseks. Komisjoni katsed aga ebaõnnestusid,
seda peamiselt väga keerulise poliitilise olukorra tõttu. Nõukogu otsuse alusel on Cotonou lepingu
artikli 96 kohased konsultatsioonid ELi ja Burundi vahel lõpetatud.
AASTA TEGEVUSARUANNE JA MUU JUHTIMISKORD
Allesjäänud veamäära 2019. aasta kokkuleppeline toiming
31. Allesjäänud veamäära kokkuleppeline toiming on üks mitmest kindluse tagamise protsessi
vahendist. Kontrollikoja täheldatud piirangud on komisjonile hästi teada ja komisjon võtab neid
arvesse oma haldussüsteemi tugevate ja nõrkade külgede hindamisel. Kõik need elemendid koos
tagavad, et rahvusvahelise koostöö ja arengu peadirektoraadi (DG DEVCO) iga-aastane
tegevusaruanne annab haldusteabest tegelikele oludele vastava ülevaate.
32. Mis puudutab allesjäänud veamäära kokkuleppelist toimingut, siis hangete kontrollimise ajakavad
on kindlaks määratud ja sisaldavad konkreetseid kontrolle, mis käsitlevad taotlejate tagasilükkamist,
valiku- ja lepingu sõlmimise kriteeriumide täitmist ja vajaduse korral otselepingute sõlmimist
töövõtjatega.
33. Allesjäänud veamäära metoodika väljatöötamise ajal 2010. aastal tehti otsus kohapealsete
külastuste arvu (üheksa) kohta pärast seda, kui oli kaalutud täieliku kohapealse kontrolli ja täieliku
kaugkontrolli meetodi tasuvust. 2019. aasta allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu puhul
hõlmasid kohapealsed külastused rohkem kui ühe tehingu tõhususe ja säästlikkuse uurimist ja
kohapeal uuriti rohkem kui 25 tehingut. See arv ületas metoodikas nõutud arvu (9).

ET

ET
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34. Komisjon soovib selgitada, et hinnang esitati ainult 3 tehingu puhul 357st.

Vastusena varasematele märkustele audiitori suure kaalutlusõiguse kohta tehingut käsitleva hinnangu
esitamisel võttis DG DEVCO 2019. aasta metoodikas kasutusele riskipreemial põhineva
lähenemisviisi, et võimaldada vigade hindamist objektiivsel alusel. Selle lähenemisviisi puhul
lisatakse EAFi või eelarve keskmisele veamäärale 5 %-line preemia.
Allesjäänud veamäära käsitlev juhend hõlmab üksikasjalikke ja piiratud tegevusviise töövõtja jaoks,
kui on olemas konkreetne õiguslik või logistiline põhjus, miks dokumente ei saa kontrollida.
35. Allesjäänud veamäära metoodika ja juhend sisaldavad uuringu ühe elemendina varasema
kontrollitegevuse uurimist ja sellele tuginemist. Tõepoolest on olemas praktilised eelised, mis
tulenevad sobiva tasakaalu saavutamisest kulu ja tulu vahel allesjäänud veamäära metoodika
kavandamisel ja täpsustamisel. Metoodikas selgitatakse tuginemise meetodi põhjuseid, mille keskmes
on kulude ja tuludega seotud kaalutlused.
Allesjäänud veamäära töövõtja kontrollis täielikult kõiki vastuseid sellistele kontrollidele, näiteks
muudatusi maksetes ja sissenõudmisi aritmeetilise ja õigusliku täpsuse huvides. Lisaks kontrollis ta
komisjoni hankemenetlusi.
On olemas palju näiteid tehingutest, kus tugineti täielikult varasematele kontrollidele ja mille puhul
on teatatud allesjäänud veamäära vigadest.
2019. aasta tegevusaruande läbivaatamine
36. Metoodika, mille alusel tehti kindlaks, kas veamääradest tulenevalt tuleks esitada
reservatsioonid, 2017. ja 2019. aasta tegevusaruannete koostamise vahel ei muutunud. Asjaolu, et
2018. aasta tegevusaruandes esitati reservatsioone väiksema arvu kuluvaldkondade suhtes ja 2019.
aasta tegevusaruandes reservatsioonid puudusid, ei näita reservatsioonide kohaldamisulatuse
piiramist, vaid on selle metoodika range kohaldamise tulemus.
37. Allesjäänud veamäära uuring on üks mitmest kindluse tagamise protsessi vahendist.
Kontrollikoja täheldatud piirangud on komisjonile hästi teada ja komisjon võtab neid arvesse oma
haldussüsteemi tugevate ja nõrkade külgede hindamisel. Kõik need elemendid koos tagavad, et
rahvusvahelise koostöö ja arengu peadirektoraadi (DG DEVCO) iga-aastane tegevusaruanne annab
haldusteabest tegelikele oludele vastava ülevaate.
38. Peadirektorite iga-aastastes tegevusaruannetes võeti reservatsioonide esitamise puhul
kasutusele vähese tähtsuse reegel. Selle eesmärk on keskendada reservatsioonid ainult olulistele
juhtumitele, säilitades samal ajal haldusaruandluse läbipaistvuse.
Reservatsioone, mis on seotud juhtumitega, mille allesjäänud veamäär on suurem kui 2 %-line
olulisuse piirmäär, ei käsitata olulisena segmentide puhul, mis moodustavad vähem kui 5 % osakonna
kogumaksetest ja mille finantsmõju on väiksem kui 5 miljonit eurot. Seega ei ole vaja
kvantifitseeritud reservatsioone, mis ei ületa kumbagi künnist. See kehtib eelkõige, kuid mitte
ainult varasemate programmide kohta.
Haldusaruannete täielik läbipaistvus on siiski jätkuvalt tagatud (kuna iga-aastases tegevusaruandes
on nõuetekohaselt nimetatud juhtumid, mille puhul eeskirja on kohaldatud) ning isegi
reservatsioonide arvu märkimisväärsel vähenemisel 2018. ja 2019. aastal on väga piiratud
finantsmõju. Kuna asi puudutas enamasti varasemaid programme, mis on järk-järgult kasutuselt
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kõrvaldatud, oleks selle reegli kohaldamise tõttu tühistatud 17 reservatsiooni kogu finantsmõju olnud
15,2 miljonit eurot ehk 1,4 % kõigi 2019. aasta reservatsioonide kogu finantsmõjust.
39. DG DEVCOga seotud reservatsioonide puudumine tuleneb kinnitamise kõigi aspektide
põhjalikust läbivaatamisest ja komisjoni kesksete talituste kõigi suuniste ja juhiste rakendamisest.
Juhtumid, mille puhul on kohaldatud vähese tähtsuse reeglit, on iga-aastases tegevusaruandes
nõuetekohaselt avaldatud ning neid jälgitakse hoolikalt, nagu ka kõiki muid puudusi.
JÄRELDUS JA SOOVITUSED
1. soovitus
Komisjon on 1. soovitusega nõus.
Komisjon uurib võimalusi metoodika parandamiseks, võttes täielikult arvesse eeldatavaid kulusid ja
tulusid ega muuda allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu olemust.
2. soovitus
Komisjon ei ole 2. soovitusega nõus.
Alates eelarveaastast 2019 võeti peadirektorite iga-aastastes tegevusaruannetes reservatsioonide
esitamise puhul kasutusele vähese tähtsuse reegel. Selle eesmärk on keskendada reservatsioonid ainult
olulistele juhtumitele, säilitades samal ajal haldusaruandluse läbipaistvuse.
Haldusaruannete täielik läbipaistvus on siiski jätkuvalt tagatud (kuna iga-aastases tegevusaruandes on
nõuetekohaselt nimetatud juhtumid, mille puhul eeskirja on kohaldatud). Vt ka komisjoni vastus
punktile 38.

III PEATÜKK. TULEMUSLIKKUS
8. selgitus – Näiteid tulemuslikkusega seotud tähelepanekutest
Projekti jätkusuutlikkus ei ole tagatud
Seda probleemi on kahe viimase poliitilise dialoogi käigus arutatud.
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