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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) 
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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 8. ja 15. juuli 2021. aasta istungitel vastu  
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eelarveaasta 2020 kohta  

 

Aruanded koos institutsioonide vastustega kontrollikoja tähelepanekutele edastati eelarve 
täitmisele heakskiitu andvatele asutustele ja teistele institutsioonidele. 
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Üldine sissejuhatus 
0.1. Euroopa Kontrollikoda (edaspidi „kontrollikoda“) on Euroopa Liidu
institutsioon1 ja ELi rahaliste vahendite välisaudiitor2. 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 
kohta3. 

0.2. ELi üldeelarve võtavad igal aastal vastu Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa
Parlament. Meie aastaaruanne, mida vajaduse korral täiendavad muud väljaanded, 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. 

0.3. Meie 2020. aasta aastaaruanne jaguneb taas kaheks osaks. Käesolev osa
käsitleb ELi konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsust ning 
tehingute seaduslikkust ja korrektsust. Teine osa hõlmab meie aruandlust ELi eelarve 
tulemuslikkuse kohta 
2020. aasta lõpu seisuga4. 

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 artiklid 285–287 (ELT C 326, 26.10.2012, lk 169). 

3 Kättesaadavad meie veebisaidil www.eca.europa.eu. 

4 „Euroopa Kontrollikoja aruanne ELi eelarve tulemuslikkuse kohta 2020. aasta lõpu 
seisuga“ 
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0.5. Meie aruande käesolev osa on üles ehitatud järgmiselt: 

— 1. peatükk sisaldab kinnitavat avaldust ning kokkuvõtet meie raamatupidamise 
aastaaruande usaldusväärsuse ja tehingute korrektsuse auditi tulemustest, 
sealhulgas komisjoni korrektsusega seotud teavet ja meie auditi käsitlusviisi 
kokkuvõtet; 

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

— 3. peatükk sisaldab meie leide ELi tulude kohta; 

— 4.–9. peatükis esitatakse 2014.–2020. aasta mitmeaastase finantsraamistiku5 
peamiste rubriikide tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse testimise ning 
komisjoni aasta tegevusaruannete, sisekontrollisüsteemide 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 selgitused6. Sõnastikus defineeritud terminid on igas peatükis 
esmakordsel kasutusel kursiivis. 

                                                      
5 Me ei esita eraldi aruannet rubriigi 6 („Hüvitised“) ega mitmeaastase finantsraamistiku 

väliste kulutuste kohta. Rubriikide 3 („Julgeolek ja kodakondsus“) ja 4 („Globaalne 
Euroopa“) kohta, mis on esitatud vastavalt 7. ja 8. peatükis, erihinnangut ei esitata. 

6 https://www.eca.europa.eu/et/Pages/DocItem.aspx?did=58667 
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0.8. 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 seaduslikkusele ja korrektsusele. 
COVID-19 reisipiirangud takistasid meil peaaegu kõigil juhtudel teha kohapealseid 
kontrolle, seetõttu tegime suurema osa oma tööst dokumentide kontrolli ja 
auditeeritavatega kaugühenduse kaudu tehtud vestluse abil. Kuigi kohapealsete 
kontrollide tegemata jätmine võib suurendada avastamisriski, võimaldasid 
auditeeritavatelt saadud tõendid meil oma töö lõpule viia ja nende kohta järeldused 
teha. 

0.9. Aruandes tuuakse ära komisjoni (ja vajaduse korral teiste ELi institutsioonide ja 
asutuste) vastused meie tähelepanekutele. 
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Kinnitav avaldus ja selle aluseks olev teave 
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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 finantsaruannetest1 ja eelarve täitmise aruannetest2 
31. detsembril 2020 lõppenud eelarveaasta kohta, mille komisjon kiitis heaks 
30. juunil 2021; 

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 2020 lõppenud eelarveaasta kohta kõikides olulistes 
aspektides tõepärase pildi ELi finantsolukorrast 31. detsembri 2020. 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 2020 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 2020. aasta 31. detsembril lõppenud aasta raamatupidamise aastaaruandes 
kajastatud heaks kiidetud kulutused meie hinnangul olulisel määral vigadest 
mõjutatud. 

Alus arvamuse 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 2020 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 4,0%. Suuresti ühtekuuluvusvaldkonna kulude edasise suurenemise 
tõttu suurenesid kõnealused kulutused 2020. aastal 87,2 miljardi euroni, mis 
moodustab meie auditi andmekogumist 59,0%3. Meie leitud vigade mõju on 
seetõttu aasta kohta heakskiidetud kulutustele oluline ja läbiva iseloomuga. 
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Peamised audititeemad 

Hindasime pensionide ja töötajatele makstavate muude hüvitiste kohustust 

VII. ELi bilanss hõlmas 2020. aasta lõpus pensioni- ja töötajatele makstavate 
muude hüvitiste kohustust summas 116 miljardit eurot, mis moodustab enam kui 
kolmandiku 2020. aasta kohustustest summas 313,5 miljardit eurot. 

VIII. Kõige suurem osa pensionide ja töötajatele makstavate muude hüvitiste 
eraldisest (100,7 miljardit eurot) on seotud Euroopa Liidu ametnike ja muude 
teenistujate pensioniskeemiga (PSEO). Raamatupidamise aastaaruandes 
kirjendatud kohustus on prognoos nende tulevaste eeldatavate maksete 
nüüdisväärtuse kohta, mida EL peab tegema oma pensionikohustuste täitmiseks. 

IX. Pensioniskeemist tulenevaid hüvitisi makstakse ELi eelarvest. Kuigi EL ei ole 
loonud sihtotstarbelist pensionifondi tulevaste pensionikohustustega seotud 
kulude katmiseks, tagavad liikmesriigid hüvitiste maksmise ühiselt ja ametnikud 
maksavad ühe kolmandiku pensioniskeemi rahastamisest. Eurostat arvutab selle 
kohustuse igal aastal komisjoni peaarvepidaja nimel, kasutades selliseid 
parameetreid nagu ELi ametnike vanuseprofiil ja oodatav eluiga ning oletused 
tulevaste majandustingimuste kohta. Neid parameetreid ja eeldusi hindavad ka 
komisjoni kindlustusmatemaatilised nõustajad. 

X. Pensionikohustuse suurenemine 2020. aastal tuleneb peamiselt nominaalse 
diskontomäära vähenemisest, mida mõjutab üleüldine intressimäärade langus4. 
See on peamine põhjus, miks pensionikohustus suurenes aastatel 2014–2020 98% 
(50,9 miljardilt eurolt 100,7 miljardi euroni)5. 

XI. Suuruselt teise osa pensionide ja töötajatele makstavate muude hüvitiste 
kohustusest moodustavad ELi hinnangulised kohustused ühise 
ravikindlustusskeemi (JSIS) ees ning selle suurus oli 2020. aasta lõpus 12,9 miljardit 
eurot. Nimetatud kohustus on seotud ELi töötajate tervishoiukuludega, mis tuleb 
tasuda peale töötajate teenistusest lahkumist (sellest on maha arvestatud nende 
sissemaksed). 

XII. Auditi raames hindame nende skeemide kohta tehtud 
kindlustusmatemaatilisi eeldusi ja neil põhinevat väärtuse hindamist. Meie 
hinnang põhineb sõltumatu välise kindlustusmatemaatilise eksperdi tehtud tööl. 

                                                      
3 Täiendav teave on esitatud meie 2020. aasta aastaaruande punktides 1.21–1.26. 

4 ELi 2020. aasta raamatupidamise aastaaruande lisa 2.9. 

5 Avaldatud ELi eelarveaasta 2014–2020 raamatupidamise aastaaruande lisas 2.9. 
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Kontrollime arvutuste aluseks olevaid põhiandmeid, kindlustusmatemaatilisi 
parameetreid ja kohustuse arvutamist. Kontrollime ka kohustuste esitamist 
konsolideeritud bilansis ja konsolideeritud finantsaruannete lisades. 

XIII. Järeldame, et konsolideeritud bilansis kajastatud hinnang kogu pensionide 
ja töötajatele makstavate muude hüvitiste kohustuse kohta on esitatud õiglaselt ja 
usaldusväärselt. Me jätkame selle olulise kohustuse arvutamise hindamist, 
sealhulgas alusandmete usaldusväärsuse hindamist, aidates sellega kaasa 
komisjoni jätkuvale järelevalvele selle üle.  

Hindasime raamatupidamise aastaaruandes esitatud olulisi aasta lõpu seisuga 
koostatud hinnanguid 

XIV. 2020. aasta lõpu seisuga kuulus toetusesaajatele väljamaksmisele 
hinnanguliselt 107,8 miljardit eurot kantud rahastamiskõlblikke kulusid, mille 
kohta ei olnud veel maksetaotlusi esitatud (2019. aasta lõpus 105,7 miljardit 
eurot). Komisjon kajastas need summad viitkuludena6. 

XV. 2020. aasta lõpu seisuga moodustas ELi raamatupidamise aastaaruandes 
kajastatud jagatud eelarve täitmise korras hallatavate rahastamisvahendite ja 
abikavade kasutamata summa hinnanguliselt 7,2 miljardit eurot (2019. aasta lõpus 
6,9 miljardit eurot), mis on kajastatud bilansis kui „muud ettemaksed 
liikmesriikidele“.  

XVI. Selleks et hinnata nende hinnangulist mahtu aasta lõpus, uurisime 
komisjoni loodud kulude periodiseerimise süsteemi, et tagada selle korrektsus ja 
täielikkus peadirektoraatides, kus enamik makseid tehti. 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. 

XVII. Järeldame, et konsolideeritud bilansis kajastatud viitvõlgade ja 
liikmesriikidele tehtud muude ettemaksete hinnanguline kogusumma on esitatud 
õiglaselt.  

                                                      
6 Need hõlmasid bilansi passiva poolel kajastatud viitvõlgasid summas 64,4 miljardit eurot ja 

aktiva poolel kajastatud 43,4 miljardit eurot, mis vähendasid eelrahastamise mahtu. 
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Vaatasime läbi Ühendkuningriigi väljaastumise käigus tekkinud varad ja 
vastavad tulusummad (mittekaubanduslikest tehingutest) 

XVIII. 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 eelmistest mitmeaastastest finantsraamistikest tulenevaid finantskohustusi, 
mis on seotud tema ELi liikmesusega. Üleminekuperioodil, mis lõppes 
31. detsembril 2020, jätkas Ühendkuningriik ELi eelarvesse panustamist ja sellest 
kasu saamist, nagu ta oleks liikmesriik. 

XIX. Pärast üleminekuperioodi lõppu tekitavad ELi ja Ühendkuningriigi 
täiendavad vastastikused kohustused ELile teatavaid kohustusi ja nõudeid. Need 
kohustused peavad kajastuma ELi raamatupidamise aastaaruandes. Komisjoni 
hinnangul võlgnes Ühendkuningriik bilansipäeval ELile 49,6 miljardit eurot, samas 
kui EL võlgnes Ühendkuningriigile 2,1 miljardit eurot. Seetõttu näitasid ELi kontod 
bilansipäeva seisuga, et Ühendkuningriigi võlgnetav netosumma oli 47,5 miljardit 
eurot. 

XX. Oma tavapäraste auditiprotseduuride raames arutasime komisjoniga 
varade ja vastavate kajastatud tulude ajastust, täpsust ja täielikkust. Arvutasime 
asjaomased summad ümber, võrdlesime neid alusdokumentidega ja kontrollisime 
kasutatud eelduste asjakohasust. 

XXI. Järeldame, et Ühendkuningriigi väljaastumise protsessiga seoses 
kajastatud koguvarade ja -tulude hinnangud on konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruandes esitatud õiglaselt. Me kontrollime neid summasid ka edaspidi. 

Hindasime COVID-19ga seotud meetmete mõju raamatupidamise 
aastaaruandele 

XXII. COVID-19 pandeemiale reageerimiseks mobiliseeris komisjon 
märkimisväärselt palju vahendeid, et tugevdada liikmesriikide rahvatervise 
sektorit ja leevendada kriisi sotsiaal-majanduslikku mõju Euroopa Liidus. See 
hõlmas kiireloomuliste meditsiinitarvete rahastamist, Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondidest antava rahalise toetuse paindlikumaks muutmist ja 
liikmesriikidele soodsatel tingimustel laenude andmist. Nende algatuste 
finantsmõjul oli finantsaruannetele märkimisväärne mõju. 
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XXIII. Oma tavapäraste auditiprotseduuride osana auditeerisime ELi varasid, 
kohustusi, tulusid ja kulusid, sealhulgas neid, mis olid seotud komisjoni võetud 
meetmetega. Järeldame, et need on konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruandes õiglaselt esitatud. 

Muud asjaolud 

XXIV. Juhtkond vastutab muu teabe esitamise eest. Nimetatud mõiste hõlmab 
aasta olulisimaid finantsandmeid, 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 

XXV. 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). 

XXVI. 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. 

XXVII. Komisjon vastutab ELi finantsaruandluse üle järelevalve tegemise eest. 
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XXVIII. 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 

XXIX. 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. 

XXX. 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 
tollimaksude voogu kuni summade komisjonile laekumiseni ja 
raamatupidamisarvestusse kandmiseni. 

XXXI. 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). 

18



 

 

XXXII. Tugineme kogu auditi vältel oma professionaalsusele ja kutsealasele 
skeptitsismile. Meie ülesandeks 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 annaksid 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 audiitori aruandes tähelepanu 
juhtima konsolideeritud 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; 

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

XXXIV. 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.

15. juuli 2021. 

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 
lepingule7 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 kohta8 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. Esitame eelarve täitmise 
tulemuslikkuse aspektid (kulutuste säästlikkus, tõhusus ja tulemuslikkus) oma 
aastaaruande eraldi osas9. 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, sealhulgas komisjoni teabest korrektsuse kohta; 

b) esitatakse teave pettusekahtluse juhtumitest OLAFile teatamise ja ELi 
pettustevastase võitluse meetmete auditite kohta; 

c) tutvustatakse kokkuvõtvalt meie auditi käsitlusviisi (vt lisa 1.1). 

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

26.10.2012, lk 47). 

8 Vt sõnastik: usaldusväärne finantsjuhtimine. 

9 Anname nende aspektide kohta aru Euroopa Kontrollikoja aruandes ELi eelarve 
tulemuslikkuse kohta 2020. aasta lõpu seisuga ja meie tulemuslikkust käsitlevates 
eriaruannetes. 
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1.4. COVID-19 reisipiirangud takistasid meil peaaegu kõigil juhtudel teha 
kohapealseid kontrolle, hankida originaaldokumente, küsitleda auditeeritavaid 
töötajaid näost näkku ja kontrollida ELi rahastatud väljundite füüsilist olemasolu. 
Seetõttu tegime suurema osa oma tööst dokumentide kontrolli ja auditeeritavatega 
kaugühenduse kaudu tehtud vestluse abil. Kuigi kohapealsete kontrollide tegemata 
jätmine võib suurendada avastamisriski10, võimaldasid auditeeritavatelt saadud 
tõendid meil oma töö lõpule viia ja nende kohta järeldused teha. 

ELi kulutused on oluline vahend poliitikaeesmärkide 
saavutamiseks 

1.5. ELi kulutused on oluline, kuid mitte ainus vahend poliitikaeesmärkide 
saavutamiseks. Muud tähtsad meetmed on õigusaktide kasutamine ning kaupade, 
teenuste, kapitali ja inimeste vaba liikumine kogu ELi piires. 2020. aastal ulatusid ELi 
kulutused 173,3 miljardi euroni11, moodustades 1,1% ELi liikmesriikide ja 
Ühendkuningriigi kogurahvatulust12 (vt selgitus 1.1). 

                                                      
10 Avastamisrisk on risk, et audiitor ei avasta kõrvalekallet, mida majandusüksuse 

sisekontrollid ei ole parandanud. 

11 Vt ELi 2020. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne, eelarve täitmise 
aruanded ja selgitavad lisad – lisa 4.3 (mitmeaastane finantsraamistik: maksete 
assigneeringute kasutamine). 

12 ELi liikmesriikide ja Ühendkuningriigi kogurahvatulu kokku, Euroopa Komisjoni 2020. aasta 
raamatupidamise aastaaruanne – lisa A – tulud, EL 27 valitsemissektori kogukulutused, vt 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/gov_10a_main/. 
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Selgitus 1.1 

ELi 2020. aasta kulutuste osakaal kogurahvatulust ja 
valitsemissektori kogukulutustest 

  
* ELi liikmesriikide ja Ühendkuningriigi kombineeritud kogurahvatulu, arvestades, et 
Ühendkuningriik panustas 2020. aastal ELi eelarvesse samamoodi, nagu seda tegid teised ELi 
liikmesriigid. 

** Protsendina 27-liikmelise ELi kogurahvatulust (v.a Ühendkuningriik) moodustaksid 27-liikmelise 
ELi valitsemissektori üldkulud 54%. 

Allikas: liikmesriikide kogurahvatulu: Euroopa Komisjoni 2020. aasta raamatupidamise 
aastaaruanne – lisa A – tulud; liikmesriikide valitsemissektori kogukulutused: Eurostat – iga-aastane 
rahvamajanduse arvepidamine; ELi kulutused: Euroopa Liidu 2020. aasta konsolideeritud 
raamatupidamise aastaaruanne. 

1.6. ELi rahalised vahendid makstakse toetusesaajatele välja kas ühekordsete 
maksete / iga-aastaste osamaksetena või mitme maksena mitmeaastaste 
kuluprogrammide raames. 2020. aastal tehti ELi eelarvest makseid kokku 134,6 miljardi 
euro ulatuses (ühekordsed, vahe- ja lõppmaksed), millele lisandus 38,7 miljardi euro 
ulatuses ettemakseid. Selgituses 1.2 näidatakse, et kõige suurem osa eelarvest 
kasutati loodusvarade ja ühtekuuluvuse valdkonnas, millele järgnes konkurentsivõime 
valdkond. 

100%
ELi 27 liikmesriigi + Ühendkuningriigi* 
kogurahvatulu  
15,48 triljonit eurot

46%**
ELi 27 liikmesriigi valitsemissektori 
kogukulutused
7,119 triljonit eurot

1,1%
ELi eelarve kulutused
173 miljardit eurot
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Selgitus 1.2 

2020. aasta maksed mitmeaastase finantsraamistiku rubriikide kaupa 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

Ühtekuuluvus 
59,5 (34,3%)

Konkurentsivõime 
24,1 (13,9%)

Erivahendid  
1,1 (0,6%)

Haldus 
10,3 (6,0%)

Globaalne 
Euroopa 
11,4 (6,6%)
Julgeolek ja 
kodakondsus 
6,3 (3,7%)

Loodusvarad 
60,6 (34,9%)

(miljardites eurodes)

173,3
miljardit 

eurot 

Maksed
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Eelarveaasta 2020 auditileiud 

Raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsus 

Raamatupidamise aastaaruandes ei esinenud olulisi väärkajastamisi 

1.7. Meie leiud kehtivad ELi eelarveaasta 2020 konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruande13 kohta. Saime raamatupidamise aastaaruande koos peaarvepidaja 
esitiskirjaga kätte 1. juulil 2021, st enne finantsmääruses sätestatud esitamistähtaja 
möödumist14. Raamatupidamise aastaaruandele on lisatud osa „Aasta olulisimad 
finantsandmed“, mis sisaldab finantsaruannete analüüsi15. Käesolev osa 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 2020. aasta seisuga 313,4 miljardit eurot ning varade 
kogumaht 280 miljardit eurot. 33,4 miljardi euro suurune erinevus vastas (negatiivsele) 
netovarale, mis koosnes reservidest, ja sellele osale kuludest, mida EL oli kuni 
31. detsembrini juba kandnud ja mida tuleb rahastada tulevastest eelarvetest. 
2020. aasta majandustulem oli 57,4 miljardit eurot. 

                                                      
13 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. 

14 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). 

15 Vt rahvusvaheliste avaliku sektori raamatupidamisstandardite nõukogu (IPSASB) soovituslik 
suunis nr 2 (finantsaruandeid käsitlev arutelu ja analüüs). 
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1.9. Meie auditiga leiti, et raamatupidamise aastaaruandes ei esinenud olulisi 
väärkajastamisi. Lisaks on meie töö tulemused ELi vahendite finantsjuhtimise ja eelarve 
haldamise kohta esitatud 2. peatükis. 

2020. aasta finantsaruannetega seotud peamised audititeemad 

1.10. Peamised audititeemad on teemad, mis meie kutsealase otsustuse kohaselt 
olid praeguse 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. 
Käsitleme peamisi audititeemasid oma kinnitavas avalduses. 

Tehingute korrektsus 

1.11. Uurisime ELi kulusid ja tulusid, et hinnata, kas need on kogutud ja kulutatud 
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 tulu- 
ja kulutehinguid 

1.12. Seoses tuludega saime kindluse oma auditiarvamuse jaoks, hinnates 
valikuliselt 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. Kulude puhul koostasime esindusliku valimi 728 tehingust. Tegu on ELi 
eelarvest ELi vahendite lõppsaajatele tehtud ülekannetega (vt lisa 1.1 punktid 11 
ja 12). Nende tehingute testimine aitas kaasa meie kinnitava avalduse koostamisele ja 
sellele, hinnata õigusnormide vastaselt tehtud tehingute osakaalu üldises auditi 
andmekogumis, suure ja väikese riskiga kulutustes (vt punkt 1.18) ning kõigis 
mitmeaastase finantsraamistiku rubriikides, mille kohta koostame erihinnangu 
(alamrubriigid 1a ja 1b, rubriigid 2 ja 5). 
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1.14. Meie 2020. aasta auditi andmekogum tulude testimiseks moodustas 
174,3 miljardit eurot (vt selgitus 3.1 ja punkt [3.4]) ning kulude puhul 147,8 miljardit 
eurot. Need summad hõlmavad nii Ühendkuningriigi osamakseid kui ka makseid 
Ühendkuningriigile kooskõlas väljaastumislepingus sätestatud tingimustega16. 

1.15. Selgituses 1.3 esitatakse meie auditi andmekogum ühekordsete, vahe- (kui 
komisjon oli need heaks kiitnud) ja lõppmaksete, ettemaksete tasaarvestuste ja 
raamatupidamise aastaaruannete iga-aastase heakskiitmise otsuste kaupa ning nende 
osakaal mitmeaastase finantsraamistiku rubriikidele tehtud ELi kulutustest (vt lisa 1.1 
punkt 11). 

                                                      
16 Väljaastumislepingu artikli 135 lõikes 1 on sätestatud: „Ühendkuningriik osaleb aastatel 

2019 ja 2020 liidu eelarve rahastamises ja täitmises kooskõlas neljanda osaga.“ 
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Selgitus 1.3 

Meie auditi andmekogumi (147,8 miljardit eurot) ja ELi kulutuste 
(173,3 miljardit eurot) võrdlus mitmeaastase finantsraamistiku 
rubriikide kaupa (2020) 

  
(*) Ühtekuuluvuse valdkonna ettemaksete summa (58,3 miljardit eurot) sisaldab 2014.–2020. aasta 
vahemakseid, mis on seotud kuludega, mida komisjon ei ole veel heaks kiitnud (47,2 miljardit 
eurot) (vt selgitus 5.1). 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 
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1.16. Selgituses 1.4 on näidatud, et kõige suurema osa meie andmekogumist
(40,8%) moodustab rubriik „Loodusvarad“, millele järgnevad alamrubriigid 
„Ühtekuuluvus“ (32,8%) ja „Konkurentsivõime“ (11,0%). 

Selgitus 1.4 

Ülevaade meie 2020. aasta auditi andmekogumist (147,8 miljardit 
eurot) mitmeaastase finantsraamistiku rubriikide kaupa 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

Teatavate kululiikide puhul esineb endiselt vigu 

1.17. Meie ELi tulude ja kulude korrektsuse auditi peamised leiud on järgmised:

a) tulude kohta kogutud auditi tõendusmaterjal osutab kokkuvõttes sellele, et tulud
ei olnud olulisel määral vigadest mõjutatud. Tuludega seotud süsteemid, mida me
kontrollisime, olid üldjoontes mõjusad. Peamised traditsiooniliste omavahendite
sisekontrollimehhanismid, mida me hindasime teatavates liikmesriikides, ja
kogurahvatulu kontrollitsükli lõpetamine, mida me hindasime komisjonis, olid aga
püsivate puuduste tõttu osaliselt mõjusad (vt punktid 3.9–3.17). Leidsime ka
tollimaksude alalaekumise vähendamiseks mõeldud liikmesriikide kontrollides
olulisi puudusi, mille parandamiseks on vaja ELi meetmeid. Need puudused ei
mõjuta meie auditiarvamust tulude kohta, sest need ei puuduta raamatupidamise
aastaaruande aluseks olevaid tehinguid, vaid pigem riski, et traditsioonilised
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omavahendid ei ole täielikud. Oma hiljutises eriaruandes tollikontrolli kohta 
soovitasime selles valdkonnas olukorda parandada (vt punktid 3.18 ja 3.19)17. 

b) seoses kulutustega osutab kogutud auditi tõendusmaterjal sellele, et kulutuste 
üldine veamäär oli oluline – 2,718 (vt selgitus 1.5). Kõige suurema osa sellest 
määrast moodustab alamrubriik „Ühtekuuluvus“ (41,8%) ning sellele järgnevad 
rubriik „Loodusvarad“ (29,3%), alamrubriik „Konkurentsivõime“ (15,5%) ja rubriik 
„Globaalne Euroopa“ (8,1%). Olulisel määral vigu on jätkuvalt suure riskiga 
kulutustes, mis põhinevad peamiselt kulude hüvitamisel (vt punktid 1.18 ja 1.21–
1.22). Sellised kulutused moodustasid meie auditi andmekogumist 59,0%. 

Selgitus 1.5 

Hinnanguline veamäär aastatel 2016–2020 

  
Meie määratluse kohaselt on viga summa, 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. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

                                                      
17 Vt eriaruanne nr 4/2021: „Tollikontroll: ebapiisav ühtlustamine kahjustab ELi finantshuve“. 

18 Meil on 95% suurune kindlus, et andmekogumi veamäär on vahemikus 1,8–3,6% (vastavalt 
alumine ja ülemine veapiir). 
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Veariski mõjutavad õigusnormide keerukus ja ELi vahendite 
väljamaksmise viis 

1.18. Meie varasemate auditite tulemustel ning juhtimis- ja kontrollisüsteemide 
hindamisel põhineva riskianalüüsi alusel jagasime alustehingutest moodustatud auditi 
andmekogumi suure ja väikse riskiga kulutusteks, et moodustada esinduslik valim. 

— Vearisk on väike selliste kulutuste puhul, mille suhtes kehtivad lihtsustatud 
õigusnormid. Seda liiki kulutused hõlmavad peamiselt toetusõigustel põhinevaid 
makseid19, mille puhul peavad toetusesaajad vastama kindlatele, sageli lihtsatele 
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 
väljamaksetaotlusi. 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). 

1.19. Leidsime ka 2020. aastal, et väikse riskiga kulutused ei sisaldanud olulisel 
määral vigu, ent suure riskiga kulutused on endiselt olulisel määral vigadest mõjutatud. 
2020. aasta auditi tulemused kinnitavad seega meie hinnangut ja riskiklassifikatsiooni, 
mille kohaselt mõjutab veariski vahendite väljamaksmise viis. 

1.20. Selgituses 1.6 ja punktides 1.21–1.30 esitatakse rohkem teavet suure riskiga 
andmekogumi ja selles leitud vigade kohta. 

                                                      
19 Toetusõigustel põhinevad kulutused hõlmavad halduskulusid. 
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Selgitus 1.6 

2020. aasta auditi andmekogumi jagunemine väikse ja suure riskiga 
kulutusteks 

  
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

Suur osa meie auditi andmekogumist on olulisel määral vigadest mõjutatud 

1.21. Suure riskiga kulutused moodustavad 59,0% meie auditi andmekogumist ja 
nende osakaal on suurenenud võrreldes eelmise aastaga, mil need moodustasid 
ligikaudu 53,1%. Suure riskiga kulutuste suurem osakaal käesoleval aastal tuleneb 
paljuski asjaolust, et ühtekuuluvusvaldkonna auditi andmekogum suurenes 20 miljardi 
euro võrra. Selgituses 1.7 on näidatud, et kõige suurema osa meie suure riskiga 
kulutuste andmekogumist moodustab alamrubriik „Ühtekuuluvus“ (48,4 miljardit 
eurot), millele järgnevad rubriik „Loodusvarad“ (18,8 miljardit eurot) ja alamrubriik 
„Konkurentsivõime“ (10,3 miljardit eurot). 

1.22. Võttes arvesse meie suure riskiga kulutuste testimise tulemusi kõigis 
mitmeaastase finantsraamistiku rubriikides, on meie hinnangul seda liiki kulutuste 
veamäär 4,0% (2019. aastal 4,9%), mis ületab 2,0% suurust olulisuse piirmäära (vt 
selgitus 1.6). 
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Selgitus 1.7 

Suure riskiga kulutuste jaotus mitmeaastase finantsraamistiku 
rubriikide kaupa 

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 hüvitistel põhinevad maksed, mida me 
peame suure riskiga kulutusteks. Peamised vigade liigid, mille me tegime kindlaks ja 
kvantifitseerisime, olid toetuskõlbmatud projektid ja rahastamiskõlbmatud kulud, 
siseturu eeskirjade rikkumised (eelkõige mittevastavus riigiabi eeskirjadele) ning 
oluliste tõendavate dokumentide puudumine. 

1.24.  Rubriik „Loodusvarad“ (6. peatükk): kuluvaldkondade puhul, mille me
tegime kindlaks kui suure riskiga valdkonnad (maaelu areng, turumeetmed, kalandus, 
keskkond ja kliimameetmed) ja mis moodustavad ligikaudu 31% selle rubriigi 
maksetest, tuvastasime taas olulise veamäära. Neis valdkondades tehakse kulutusi 
peamiselt kulude hüvitamise vormis. Kõige sagedamini selles valdkonnas leitud vead 
olid haldusvead ja oluliste tõendavate dokumentide puudumine. 

Erivahendid: 0,1

Julgeolek ja kodakondsus: 
2,2

Globaalne Euroopa: 7,4

Konkurentsivõime: 10,3

Loodusvarad: 18,8

Ühtekuuluvus: 48,4

Väikese 
riskiga 
60,6 

(41,0%)

Suure 
riskiga 

87,2 
(59,0%)

Kõik kulutused

Suure riskiga kulutuste jaotus mitmeaastase 
finantsraamistiku rubriikide kaupa

(miljardites eurodes)

33



1.25.  Alamrubriik „Konkurentsivõime“ (4. peatükk): nagu varasematelgi 
aastatel, sisaldavad teadusuuringute kulutused (programm „Horisont 2020“ ja seitsmes 
raamprogramm) endiselt suurt riski ja need on peamine vigade allikas. 
Teadusuuringute kulutuste vead hõlmavad eri liiki rahastamiskõlbmatuid kulusid 
(eelkõige otsesed personalikulud ja muud otsesed kulud), oluliste tõendavate 
dokumentide puudumist ja kontrolljälje puudumist. 

1.26. Alamrubriik „Globaalne Euroopa“ (8. peatükk): valdkonna kulutused 
põhinevad peamiselt kulude hüvitamisel ja valdkond hõlmab ELi eelarvest 
rahastatavaid välismeetmeid. Kõiki selle rubriigi kululiike peetakse suure riskiga 
kululiikideks, välja arvatud eelarvetoetuse maksed, mis moodustavad ligikaudu 19% 
nendest kuludest. Enamik selles valdkonnas leitud vigu on seotud oluliste tõendavate 
dokumentide puudumise, riigihanke-eeskirjade rikkumise, kandmata kulude ja 
rahastamiskõlbmatute kuludega. 

Kõige suurema osa suure riskiga kulutuste hinnangulisest veamäärast moodustavad 
endiselt rahastamiskõlblikkuse vead 

1.27. Nii nagu varasematel aastatel, kirjeldame allpool üksikasjalikult suure riskiga
kulutustes leitud vigade liike, kuna neis esineb endiselt olulisi vigu. Selgituses 1.8 on 
näidatud suure riskiga kulutuste osakaal 2020. aasta hinnangulises veamääras 
veatüüpide kaupa ning hinnangud 2016.–2019. aasta kohta. 
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Selgitus 1.8 

Suure riskiga kulutuste osakaal 2020. aasta hinnangulises veamääras 
veatüüpide kaupa 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

1.28. 2020. aastal leidsime jätkuvalt rahastamiskõlblikkusega seotud vigu, mille
osakaal oli märkimisväärne (65,9%) (2019. aastal 74%) meie hinnangulises veamääras 
suure riskiga kulude puhul, peamiselt valdkondades „Konkurentsivõime“, 
„Ühtekuuluvus“ ja „Loodusvarad“. Nendest vigadest moodustasid väljamaksetaotlustes 
sisalduvad rahastamiskõlbmatud kulud 45,1% ning toetuskõlbmatud projektid, 
tegevused või toetusesaajad 20,8%. 

1.29. Lisaks leidsime vigu seoses riigiabi eeskirjade rikkumisega rubriigis
„Ühtekuuluvus“ ning riigihanke-eeskirjade rikkumisega rubriikides „Konkurentsivõime“ 
ja „Globaalne Euroopa“. Suure riskiga kulutustes moodustasid need vead 18,7% meie 
hinnangulisest veamäärast (2019. aastal 20%). 
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1.30. Lisaks suurenes 2020. aastal oluliselt selliste maksete osakaal hinnangulisest
veamäärast, mille kohta ei esitatud olulisi tõendavaid dokumente, peamiselt 
rubriikides „Globaalne Euroopa“ ja „Konkurentsivõime“. 

 Nende vigade osakaal oli 11,4% (2019. aastal 4%) meie suure riskiga kulutuste kohta 
arvutatud hinnangulisest veamäärast. 

Me ei leidnud olulisel määral vigu väikse riskiga kulutustes 

1.31. Seoses väikse riskiga kulutustega, mis moodustasid 41,0% meie auditi
andmekogumist, järeldame, et hinnanguline veamäär on alla olulisuse piirmäära 
(2,0%), nagu see oli ka 2018. ja 2019. aastal. Väikse riskiga kulutused koosnevad 
peamiselt toetusõigustel põhinevatest maksetest ja halduskuludest (vt selgitus 1.9). 
Toetusõigustel põhinevad maksed hõlmavad põllumajandustootjatele makstavaid 
otsetoetusi („Loodusvarad“ – 6. peatükk), üliõpilaste ja teadlaste stipendiume 
(„Konkurentsivõime“ – 4. peatükk) ja kolmandatele riikidele antavat eelarvetoetust 
(„Globaalne Euroopa“ – 8. peatükk). Halduskulud koosnevad peamiselt ELi ametnike 
palkadest ja pensionidest („Haldus“ – 9. peatükk). 
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Selgitus 1.9 

Väikese riskiga kulutuste jaotus mitmeaastase finantsraamistiku 
rubriikide kaupa 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

Komisjoni korrektsuse alane teave 

1.32. Komisjon vastutab lõppkokkuvõttes ELi eelarve täitmise eest, olenemata
eelarve täitmise viisist (otsene, kaudne või jagatud eelarve täitmine). Komisjon annab 
oma tegevuse kohta aru kolmes allpool loetletud aruandes, mis koos moodustavad 
ühtse finantsaruandluse paketi20: 

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.

20 https://ec.europa.eu/info/publications/integrated-financial-and-accountability-reporting-
2019_et. 
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Komisjoni hinnanguline veamäär jääb kontrollikoja esitatud 
veavahemiku alumisse ossa 

1.33. Iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes esitab komisjon oma hinnangu
2020. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute maksete veariski 
kohta21. 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 2020. aastal 1,9%, 
mis on allpool meie hinnangulist veamäära (2,7%, 2019. aastal 2,7%) ja on meie 
vahemiku (mis on 1,8–3,6%) alumises otsas. Esitame punktides 1.35–1.39 teabe, mis 
kirjeldab näitajate erinevust põhjustavaid tegureid. 

Selgitus 1.10 

Komisjoni hinnangulise maksete veariski võrdlus meie hinnangulise 
veamääraga 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

21 Finantsmääruse artikli 247 lõike 1 punkti b alapunkti i kohaselt peab iga-aastane haldus- ja 
tulemusaruanne sisaldama hinnangut liidu kulude veamäära kohta. 
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Iga-aastase haldus- ja tulemusaruande koostamise ja selles sisalduva 
korrektsuse alase teabega on endiselt probleeme 

1.35. Iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes esitatakse kokkuvõte sisekontrolli ja 
finantsjuhtimise põhiteabest, millele on osutatud komisjoni eri peadirektoraatide iga-
aastastes tegevusaruannetes22. Vastutus nende aruannete eest tuleneb komisjoni 
juhtimiskorras paika pandud vastutusalade jaotusest. Peadirektorid vastutavad oma 
iga-aastastes tegevusaruannetes esitatud teabe usaldusväärsuse eest ning volinike 
kolleegium võtab vastu iga-aastase haldus- ja tulemusaruande ning seega vastutab ta 
aruande koostamise ja selles esitatud teabe eest. 

1.36. Kolleegiumi toetamiseks selles menetluses vaatavad eelarve peadirektoraat 
(DG BUDG) ja peasekretariaat läbi teiste peadirektoraatide aasta tegevusaruannetes 
sisalduva teabe ning kasutavad seda teavet iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes 
aruandluse alusena. Nad teavitavad oma läbivaatamise tulemustest ühises märgukirjas 
ka üldjuhatust23. Kuigi DG BUDG-l ja peasekretariaadil on iga-aastase haldus- ja 
tulemusaruande koostamisel juhtiv roll, ei anta neile üksikasjalikke juhiseid iga-aastase 
haldus- ja tulemusaruande sisu ja ulatuse ning sellega seotud muude peadirektoraatide 
iga-aastaste tegevusaruannete läbivaatamise kohta. Selliste juhiste andmine aitaks 
kolleegiumil tagada, et ta annab asjakohast ja usaldusväärset teavet. 

1.37. Eelmisel aastal andsime aru makseriski mõjutavatest probleemidest, mis 
avalikustatakse eraldi iga-aastastes tegevusaruannetes eri poliitikavaldkondade kohta 
ning koondnäitajana iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes24. Leidsime, et neid 
prognoose mõjutas komisjoni eriline roll, mis kajastus tema metoodikas, ja 
järelkontrollide puudused. Meie teatatud probleemid olid seotud komisjoni ühise 
audititeenistuse („Konkurentsivõime“) järelaudititega, liikmesriikide kontrollidega, mis 
kajastuvad nende kontrollistatistikas („Loodusvarad“), liikmesriikide 
auditeerimisasutuste kontrollidega („Ühtekuuluvus“) ja igal aastal tellitud allesjäänud 
veamäära kokkuleppelise toiminguga („Globaalne Euroopa“). Oleme seisukohal, et 
need probleemid on endiselt olemas ja mõjutavad makse tegemisega seotud riski 

                                                      
22 Vastavalt finantsmääruse artikli 247 lõike 1 punktile b. 

23 Üldjuhatus tegeleb kooskõlastamise, järelevalve, nõustamise ja strateegilise suunamisega 
üldjuhtimise küsimustes. Tema liikmed on eelarve, personali ja turvalisuse eest vastutavad 
peadirektorid ning õigustalituse peadirektor. Üldjuhatus annab aru presidendile ja eelarve, 
personali ja halduse eest vastutavale volinikule/volinikele ning esitab iga-aastase aruande 
kolleegiumile. 

24 Vt 2019. aasta aastaaruande selgitus 1.11. 
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hindamist. Nende probleemide kohta esitame üksikasjalikuma teabe 4. peatükis, milles 
leiame, et rubriigi „Konkurentsivõime“ määr on endiselt potentsiaalselt alahinnatud, 
5. peatükis peetakse rubriigi „Ühtekuuluvus“ näitajat miinimummääraks, ning
8. peatüki puhul leiame, et tuvastatud probleemid võivad aidata kaasa rubriigi
„Globaalne Euroopa“ määra alahindamisele.

1.38. Selgituses 1.11 võrdleme oma hinnangulist veamäära komisjoni
hinnangutega nende mitmeaastase finantsraamistiku rubriikide kohta, mille kohta me 
esitame erihinnangu25. 

25 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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Selgitus 1.11 

Meie 2020. aasta hinnanguline veamäär ja komisjoni hinnanguline 
maksete vearisk mitmeaastase finantsraamistiku rubriikide kohta(*) 

(*) 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 ja DEFIS. Osa peadirektoraatidest haldab mitme 
mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi alla kuuluvaid kulutusi (EACEA ja INEA). 
(***) DG EMPL, DG REGIO, DG REFORM ja INEA. 
(****) DG AGRI, DG CLIMA, DG ENV ja DG MARE. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

1.39. Võrdlus näitab, et komisjoni arvud on nende kolme poliitikavaldkonna puhul
väiksemad kui meie hinnangud. Leidsime, et 

— mitmeaastase finantsraamistiku alamrubriigi „konkurentsivõime“ hinnanguline 
maksete vearisk 1,6%, mille arvutasime iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes 
esitatud teabe põhjal, on [allpool meie hinnangulise veamäära vahemikku (vt 
punkt 4.37)]; 
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— mitmeaastase finantsraamistiku alamrubriigi „Ühtekuuluvus“ maksete vearisk on 
komisjoni hinnangul 2,4%, mis kinnitab, et selle poliitikavaldkonna veamäär on 
oluline. Komisjoni hinnang on meie hinnangulise veamäära vahemiku alumises 
osas, mis jääb allapoole meie hinnangulist veamäära (vt punkt 5.58); 

— Rubriigi „Loodusvarad“ puhul on komisjoni hinnanguline maksete vearisk (1,9%) 
veidi väiksem meie hinnangulisest veamäärast ja jääb meie vahemikku (vt 
punkt 6.38). 

Komisjoni aruandlus finantskorrektsioonide ja tagasinõudmiste kohta on 
keeruline ja mitte alati selge 

1.40. Kooskõlas finantsmäärusega esitab komisjon iga-aastases haldus- ja
tulemusaruandes teavet ennetus- ja parandusmeetmete kohta, et kaitsta eelarvet 
ebaseaduslike või õigusnormidele mittevastavate kulude eest. Ehkki iga-aastases 
haldus- ja tulemusaruandes rõhutatakse nende meetmete tähtsust, leidsime, et see, 
kuidas esitatakse tegelikke finantskorrektsioone ja tagasinõudmisi, on keeruline ja 
mitte alati selge. 

1.41. Iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes on esitatud mitu erinevat tegelike
finantskorrektsioonide ja tagasinõuete summat. Sõltuvalt sellest, millises etapis 
korrektsioonid või tagasinõudmised toimuvad, võib neid liigitada n-ö kinnitatuks (mis 
tähendab ainult seda, et on tehtud otsus need summad parandada või tagasi nõuda) 
või rakendatuks (mis tähendab, et kindlaksmääratud summa on juba tegelikult 
parandatud ja/või tagasi nõutud ning komisjoni raamatupidamisarvestuses kajastatud). 
Olenevalt kontrolliprotsessi etapist võivad need toimuda enne makse tegemist (st 
mahaarvamised) või pärast seda (st korrektsioonid). Iga-aastases haldus- ja 
tulemusaruandes eristatakse ka asendamist ja finantskorrektsioone, mille puhul võib 
liikmesriik ühtekuuluvuse valdkonnas eeskirjadevastased kulud tagasi võtta ja uued 
kulud deklareerida, ning netofinantskorrektsioone, kui see ei ole võimalik ja summad 
tagastatakse ELi eelarvesse. Kõigi nende erinevuste tõttu on äärmiselt raske saada 
selget ülevaadet õigusnormide vastaselt tehtud kulude summast, mis on korrigeeritud 
ja lõpuks ELi eelarvesse tagasi makstud. 

1.42. Selgituses 1.12, milles on esitatud 2020. aasta haldus- ja tulemusaruandes
esitatud tegelike finantskorrektsioonide ja tagasinõudmiste jagunemine, näitestab 
seda keerukust. 
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Selgitus 1.12 

Finantskorrektsioonid ja tagasinõuded, millest komisjon teatas 
2020. aasta haldus- ja tulemusaruandes 

  
Allikas: Euroopa Kontrollikoda 2020. aasta haldus- ja tulemusaruande põhjal. 
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tulemusaruandes 
(miljonites eurodes)

JAHEI

Rakendatud?

Tagantjärele?

Netokorrektsioonid või 
tagasinõuded?

Kinnitatud 
finantskorrektsioonid ja 

tagasinõuded

Rakendatud 
finantskorrektsioonid ja 

tagasinõuded

Ennetusmeetmed Parandusmeetmed

Netokorrektsioonid 
ja tagasinõudedAsendused

Liikmesriikidele kehtestatud 
netofinantskorrektsioonid

Lõppsaajatelt 
tagasi nõutud 

summad

Liikmesriik või lõppsaaja 
maksab tagasi ainult 
netokorrektsioonid ja 
tagasinõuded.

Parandusmeetmed 
võetakse alles pärast 
seda, kui komisjon on 
teinud maksed

Komisjoni 
raamatupidamise 
aastaaruandes on 
kajastatud ainult 
rakendatud 
finantskorrektsioonid ja 
tagasinõuded898 1098

797301

240 557

90 467

Liikmesriigi poolt ELi 
eelarvesse tagasi 

makstud õigusnormide 
vastased kulud

Lõppsaajatelt tagasi 
nõutud alusetult tehtud 
maksed

415 4 38 10 0 0

A B C D E F

48 31 7 0 0 4

A B C D E F

0 240 0 0 0 0

A B C D E F

0 0 186 110 5 0

A B C D E F

A Põllumajanduspoliitika
Ühtekuuluvuspoliitika
Sisepoliitika
Välispoliitika
Haldus
Erivahendid

B
C
D
E
F

43



 

 

1.43. 2020. aastal oli rakendatud korrektsioonide summa (1,098 miljardit eurot) 
oluliselt väiksem kui 2019. aastal (2,885 miljardit eurot). Komisjoni sõnul on see 
vähenemine tingitud põllumajandusvaldkonna eelmiste aastate korrektsioonide 
tagasimaksmisest, mis tulenes Euroopa Kohtu otsustest, ning ja 2007.–2013. aasta 
ühtekuuluvuspoliitika programmide kõrgest lõpetamismäärast. Komisjoni poolt 
2020. aastal rakendatud netokorrektsioonide ja tagasinõudmiste summa (st kogutud ja 
lõpuks korrigeeritud summa) oli kokku 557 miljonit eurot. See summa hõlmab 
peamiselt eelnevaid aastaid (alates 2005. aastast tehtud tagasinõudmised) ja 
programmitöö perioode (1994.–1999. aasta netokorrektsioonid). Ühtekuuluvuse 
valdkonnas ei olnud programmitöö perioodi 2014–2020 netofinantskorrektsioone 
2020. aasta lõpu seisuga veel tehtud. 2020. aastal sama aasta eest tagasi nõutud 
toetused puudutasid sise- ja välispoliitikat ning moodustasid 1,4 miljonit eurot. 
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Edastame pettusekahtlusega juhtumid 
OLAFile 
1.44. Pettus on mis tahes tahtlik tegevus või tegevusetus, mis on seotud valede,
ebaõigete või mittetäielike aruannete või dokumentide kasutamise või esitamisega, 
nõutava teabe avalikustamata jätmisega ja ELi vahendite väärkasutamisega26. Pettused 
kahjustavad või võivad kahjustada ELi finantshuve. 

1.45. Esmane vastutus pettuste vältimise ja avastamise eest lasub nii juhtkonnal
kui ka isikutel, kelle ülesandeks on (majandus)üksuse järelevalve. ELi toimimise lepingu 
artikli 325 kohaselt peavad EL ja selle liikmesriigid võitlema pettuste või muu liidu 
finantshuve kahjustava ebaseadusliku tegevuse vastu. 

1.46. ELi välisaudiitorina ei ole meil volitusi uurida ELi finantshuve kahjustava
pettuse kahtluse juhtumeid. Enne auditiprotseduuride alustamist võtame arvesse 
pettuseriski (vt lisa 1.1 punktid 27–29) ja vaatame oma menetlused korrapäraselt läbi. 
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. 

1.47. 2017. aastal loodud Euroopa Prokuratuur (EPPO) on Euroopa Liidu sõltumatu
asutus, millel on volitused uurida ELi eelarvet kahjustavaid kuritegusid (näiteks pettust, 
korruptsiooni jai tõsiseid piiriüleseid käibemaksupettusi), esitada nende eest süüdistusi 
ja anda nende toimepanijad kohtu alla. 2021. aasta juunis alustas kontrollikoda 
koostööd Euroopa Prokuratuuriga kahe organisatsiooni vahelise halduskokkuleppe 
alusel27. 

1.48. 2020. aasta jooksul teatasime OLAFile oma auditite käigus tuvastatud kuuest
pettusekahtlusest (2019. aastal üheksa), mille suhtes OLAF on algatanud kuus 
juurdlust.  

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2017. aasta direktiivi (EL) 2017/1371, mis käsitleb 
võitlust liidu finantshuve kahjustavate pettuste vastu kriminaalõiguse abil, artikkel 3. 

27 Vt nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta määruse (EL) 2017/1939 (millega rakendatakse 
tõhustatud koostööd Euroopa Prokuratuuri asutamisel) artiklid 99, 103 ja 110. 
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1.49. Meie 2020. aasta töö käigus leitud ja OLAFile edastatud pettusekahtluse 
juhtumid puudutasid kõige sagedamini ELi kaasrahastamise saamiseks vajalike 
tingimuste kunstlikku tekitamist, rahastamiskõlbmatute kulude deklareerimist, toetuse 
kasutamist muudel kui lubatud eesmärkidel ja riigihankevigu. Tuginedes meie aastatel 
2011–2020 tehtud audititöö käigus saadud teabele, on OLAF andnud soovituse kokku 
536 miljoni euro tagasinõudmiseks, mis on seotud 37 juhtumiga28. 

1.50. Lisaks OLAFile esitatavale aruandele käsitleme ka pettusega seotud teemasid 
käesoleva aastaaruande peatükkides (vt punktid 5.45–5.47 ja 8.28 ning soovitus 8.3, 
kus me osutame seonduvatele puudustele auditeerimisasutuste töös ja allesjäänud 
veamäära kokkuleppelistes toimingutes. Lisaks auditeerime pettusi eraldi. Avaldasime 
2019. aastal eriaruande pettustevastaste meetmete kohta ELi kulutustes29 ja 
pettustevastase võitluse kohta ELi ühtekuuluvuspoliitika kulutustes30. Teeme ka praegu 
auditeid, et uurida, kas komisjon on võtnud asjakohaseid meetmeid ühise 
põllumajanduspoliitika (ÜPP) kulutustega seotud pettuste ning jagatud eelarve vormis 
toimuva eelarve täitmise (ÜPP ja ühtekuuluvuspoliitika) puhul esinevate huvide 
konfliktide suhtes. 

  

                                                      
28 Teave pärineb OLAFilt ja meie seda ei kontrolli. 

29 Eriaruanne nr 01/2019: „Võitlemine pettustega ELi raha kasutamisel: vajadus tegutseda“. 

30 Eriaruanne nr 6/2019: „ELi ühtekuuluvuspoliitika kulutustega seotud pettuste vastu 
võitlemine: korraldusasutused peavad tõhustama avastamist, reageerimist ja 
koordineerimist“. 
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Järeldused 
1.51. Käesoleva peatüki peamine ülesanne on toetada kinnitavas avalduses 
esitatud auditiarvamust. Esitame asjaomased audititulemused punktides 1.52 ja 1.53. 

Audititulemused 

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

1.53. Tehingute korrektsuse kohta järeldame, et tulud ei olnud olulisel määral 
vigadest mõjutatud. Kulutuste kohta näitavad meie audititulemused, et hinnanguline 
veamäär on võrreldes eelmise aastaga jäänud samaks (2,7%). Suure riskiga kulutused 
(põhinevad peamiselt kulude hüvitamisel) olid olulisel määral vigadest mõjutatud. 
Kõnealusel aastal suurenes selle kululiigi osakaal meie auditi andmekogumis 59,0%-ni 
ja moodustab jätkuvalt olulise osa meie auditi andmekogumist. 
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Lisad 

1.1 lisa. 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 annab31. 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 18). 

2) Meie auditi käsitlusviis on kättesaadav meie veebisaidil32. 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. 

                                                      
31 Vt komisjoni 2020. aasta haldus- ja tulemusaruanne, 83. joonealune märkus leheküljel 72. 

32 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 väljamaksetaotlus 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 väljamaksetaotluse või makse summa arvutamist (suurte
väljamaksetaotluste 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) Kontrollime kulusid siis, kui ELi vahendite lõppsaajad on tegevuse ellu viinud või
kulusid kandnud, ning kui komisjon on kulud heaks kiitnud (heakskiidetud kulud).
Kontrollitakse kõiki maksete liike (sealhulgas vara soetamiseks tehtud makseid).
Tegelikkuses tähendab see, et meie andmekogum koosneb vahe- ja
lõppmaksetest. Me ei kontrollinud 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) 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
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finantsraamistiku 2014–2020 selle alamrubriigi auditi puhul raamatupidamise 
aastaaruannetes kajastatud ja komisjoni poolt igal aastal heaks kiidetud kuludest 
ja perioodi 2007–2013 puhul lõppmaksetest (sh juba tasaarvestatud ettemaksed). 
See tähendab, et testisime tehinguid, mille suhtes oleksid liikmesriigid pidanud 
juba rakendama kõiki asjaomaseid meetmeid, et parandada vead, mille nad ise 
olid avastanud. Meie eesmärk on lisaks 2020. aasta kinnitava avalduse 
koostamisele vaadata läbi auditeerimisasutuste töö ja esitada järeldus allesjäänud 
veamäära usaldusväärsuse kohta, mis on komisjoni peamine näitaja selle 
valdkonna korrektsuse hindamisel. 

13) Meie auditivalimi moodustamise eesmärk on hinnata kulutuste kui terviku, mitte 
üksikute tehingute (nt konkreetse projekti) veamäära. Kasutame rahaühikupõhist 
valimit, et välja valida väljamaksetaotlused või maksed ja madalamal tasandil 
tehingu individuaalsed ühikud (nt projekti arved, põllumajandustootja 
väljamaksetaotluses märgitud maatükk). Nende ühikute veamäära ei tuleks võtta 
järeldusena nendega seotud tehingute kohta, pigem osaleb see otseselt ELi 
kulutuste kui terviku üldise veamäära moodustumises. 

14) Me ei kontrolli tehinguid igas liikmesriigis, toetust saavas riigis ja piirkonnas igal 
aastal. Teatavate 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. 

15) Meie käsitlusviisi eesmärk ei ole arvutada üldkogumis esinevate vigade 
esinemissagedust. Seetõttu ei näita mitmeaastase finantsraamistiku teatavas 
rubriigis, konkreetse peadirektoraadi hallatavates kulutustes või mõne liikmesriigi 
kulutustes leitud vigade arvu kohta esitatud andmed seda, kui sageli esineb vigu 
ELi rahastatud tehingutes või konkreetsetes liikmesriikides. 

Kuidas me tehingute testimise tulemusi hindame ja esitame 

16) 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. 
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17) Meie riigihankevigade kvantifitseerimise kriteeriume kirjeldatakse dokumendis 
„Riigihanke-eeskirjade eiramine – rikkumiste liigid ja nende kvantifitseerimise 
alus“33. 

18) 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 hanget võitmast, mis muudab asjaomase lepingu kohased kulud 
rahastamiskõlbmatuks. Erinevalt komisjonist34 ei kasuta me hanke-eeskirjade 
rikkumiste eri liikide puhul kindlaid määrasid. Me võtame riigihankevigade 
kvantifitseerimisel aluseks kontrollitud tehingute rahastamiskõlbmatute kulude 
summad. 

Hinnanguline veamäär 

19) 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 määruste, õigusnormide ning lepingu- ja toetustingimuste 
kvantifitseeritavad rikkumised. Arvutame ka alumise ja ülemise veapiiri. 

20) Arvamuse koostamisel kasutame 2,0% suurust olulisuse piirmäära. Me võtame 
arvesse ka vigade iseloomu, arvu, tausta ja muud kättesaadavat teavet. 

21) Meie kinnitav avaldus ei põhine enam ainuüksi üldisel hinnangulisel veamääral. 
Alates 2016. aastast oleme ELi eelarves kindlaks teinud väikse riskiga valdkonnad, 
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 kulutusi oma 
varasemate auditikogemuste põhjal suure riskiga kulutustena. See jaotus 

                                                      
33 Hankevigade kvantifitseerimine (pdf) 

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

34 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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võimaldab meil võimalikult tõhusalt kindlaks määrata, kas leitud oluliste vigade 
puhul on tegu läbivate vigadega. 

Kuidas me süsteeme hindame ja tulemusi esitame 

22) 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. 

23) 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 

24) 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. 

25) 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 170535 toodud 
juhistest (laiendades neid oma volituste raames ka seaduslikkuse ja korrektsuse 
küsimustele). Kui vead on olulised ja läbiva iseloomuga, esitame vastupidise 
arvamuse. 

26) 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). Isegi kui need on 
kontsentreeritud, on nad siiski läbiva iseloomuga juhul, kui nad moodustavad või 
võivad moodustada olulise osa finantsaruannetest või on seotud selliste andmete 
avaldamisega, mis on aruande mõistmiseks keskse tähtsusega. 

                                                      
35 ISSAI 1705 – Arvamuse modifikatsioonid sõltumatu audiitori aruandes. 
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3. OSA. Pettusega seotud auditiprotseduurid 

27) Teeme kindlaks konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes pettusest või 
vigadest põhjustatud oluliste väärkajastamiste ja selle aluseks olevate tehingute 
ELi õiguse olulise nõuetele mittevastavuse riskid. 

28) Töötame välja ja rakendame auditiprotseduure nende riskide käsitlemiseks ning 
hangime auditi tõendusmaterjali, mis annaksid 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. 

29) 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 

30) Esitasime 

a) auditiarvamuse ELi lõppenud eelarveaasta konsolideeritud raamatupidamise 
aastaaruande kohta ning 

b) auditiarvamused raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tulude ja kulude 
korrektsuse kohta. 

31) Järgime oma töös IFACi rahvusvahelisi auditistandardeid ja eetikanorme ning 
INTOSAI kõrgeimate kontrolliasutuste rahvusvahelisi standardeid. 

32) 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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Sisukord 

Punkt 

Sissejuhatus 2.1. 

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine 2020. aastal 2.2.–2.20. 
2020. aasta eelarve täideti peaaegu täielikult ning seejuures 
kasutati laialdaselt COVID-19 pandeemiale reageerimiseks 
loodud toetusvahendeid 2.2.–2.8. 
2020. aasta eelarve täitmise määr oli kõrge 2.3.–2.4. 

COVID-19 pandeemia tõttu tehti 2020.aasta eelarves palju muudatusi 2.5.–2.6. 

Komisjon ei ole veel avaldanud aruandeid COVID-19-ga seotud 
eesmärkidel kasutatud ELi vahendite kohta 2.7.–2.8. 

Täitmata kulukohustused ületasid 300 miljardi euro tähise 2.9.–2.11. 

Mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 maksed olid 
kavandatust väiksemad 2.12.–2.16. 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendite 
kasutusmäär on madalam kui eelmises mitmeaastases 
finantsraamistikus 2.17.–2.20. 

Riskid ja väljakutsed 2.21.–2.38. 
Mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 ja Euroopa 
taasterahastu rakendamisega kaasnevad riskid ja probleemid 2.21.–2.33. 
Oht, et mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 jagatud eelarve 
täitmise vormis rakendatavate vahendite kasutamise algus viibib 2.23.–2.31. 

Seoses COVID-19-ga tehtud muudatused võimaldavad kiiresti 
reageerida, kuid tekitavad samas väljakutseid raha kasutamise 
usaldusväärses finantsjuhtimises 2.32.–2.33. 

ELi eelarvet ohustavad finantsriskid 2.34.–2.38. 
TERA on suurendanud ELi eelarvet ohustavaid finantsriske 2.34.–2.36. 

Euroopa taasterahastul on alates 2021. aastast oluline mõju 
riskipositsiooni kogusummale 2.37.–2.38. 

Järeldused ja soovitused 2.39.–2.46. 
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Sissejuhatus 
2.1. Käesolevas peatükis esitatakse meie 2020. aasta kohta tehtud töö käigus leitud 
peamised probleemid eelarve- ja finantsküsimuste valdkonnas. Vaatlusaluse aasta ELi 
eelarvet mõjutas tugevasti COVID-19 pandeemia. Kajastame peatükis ka eelarve- ja 
finantsriske ning probleeme, millega EL võib tulevastel aastatel silmitsi seista. Peatükk 
põhineb mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 eelarvenäitajate läbivaatamisel, 
meie tööl aastaaruande, eriaruannete, ülevaadete ja arvamuste koostamisel, ning 
komisjoni ja teiste sidusrühmade avaldatud dokumentidel. 
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Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine 
2020. aastal 

2020. aasta eelarve täideti peaaegu täielikult ning seejuures 
kasutati laialdaselt COVID-19 pandeemiale reageerimiseks 
loodud toetusvahendeid 

2.2. Järgmistes punktides analüüsime, kuidas täideti ELi eelarvet 2020. aastal, mis 
on mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 viimane aasta1. Samuti analüüsime, 
kuidas EL kasutas eelarve võimalusi ja paindlikkust COVID-19 pandeemiale 
reageerimiseks. 

2020. aasta eelarve täitmise määr oli kõrge 

2.3. Mitmeaastases finantsraamistikus 2020. aastaks seatud kulukohustuste 
assigneeringute ülemmäär oli 168,8 miljardit eurot2. Eelarvepädevad institutsioonid 
kiitsid algses eelarves 2020. aastaks heaks 168,7 miljardit eurot kulukohustuste 
assigneeringuid (vt selgitus 2.1). 2020. aastal võtsid eelarvepädevad institutsioonid 
vastu üheksa paranduseelarvet, millest seitse muutsid ELi 2020. aasta eelarve kulude 
poolt. Nendega suurendati kulukohustuste assigneeringuid 5,2 miljardi euro võrra. 
Kulukohustuste assigneeringud suurenesid 173,9 miljardi euroni, mis ületab 
mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäära. Ülemmäära ületamine oli võimalik tänu 
Euroopa Liidu Solidaarsusfondi3 taolisetele erivahenditele. Peaaegu kõik olemasolevad 
kulukohustuste assigneeringud kasutati ära. Kulukohustustega seoti 172,9 miljardit 
eurot, mis moodustab 99,5% kasutada olnud kogusummast. 

                                                      
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  COM(2019) 310 final – 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). 

3 Täielik loetelu on esitatud nõukogu määruse nr 1311/2013 (millega määratakse kindlaks 
mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020) artikli 3 lõikes 2 ja artiklites 9–15. 

58

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32013R1311
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32013R1311
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52019DC0310


2.4. Mitmeaastases finantsraamistikus 2020. aastaks seatud maksete
assigneeringute ülemmäär oli 172,4 miljardit eurot4. Eelarvepädevad institutsioonid 
kiitsid algses eelarves heaks 153,6 miljardit eurot maksete assigneeringuid. 2020. aasta 
jooksul suurendati neid paranduseelarvetega 10,5 miljardi euro võrra. Maksete 
assigneeringud suurenesid 164,1 miljardi euroni, mis jääb mitmeaastase 
finantsraamistiku ülemmäära piiresse. Maksete assigneeringute kasutusmäär oli veidi 
madalam: olemasolevast kogusummast maksti välja 161,8 miljardit eurot ehk 98,6%5 
(vt selgitus 2.1). 2020. aasta maksete kogusumma koos ülekandmiste ja 
sihtotstarbeliste tuludega oli 173,3 miljardit eurot, mis koosnes 2020. aasta lõplikust 
eelarvest tehtud maksetest (161,8 miljardit eurot), varasematest aastatest üle kantud 
vahenditest (1,6 miljardit eurot) ja sihtotstarbelisest tulust (9,9 miljardit eurot)6. 

4 COM(2019) 310 final – 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). 

5 Me ei võtnud käesolevas analüüsis arvesse ülekantud assigneeringuid ja sihtotstarbelist 
tulu, kuna need ei sisaldu vastu võetud eelarves ja nende suhtes kehtivad teised reeglid. 

6 Vt Euroopa Liidu eelarveaasta 2020 konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne, 
eelarve täitmise aruanded ja selgitavad lisad (lisa 4.3). 
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Selgitus 2.1 

Eelarve täitmine aastal 2020 

Allikas: Euroopa Liidu eelarveaasta 2020 konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne, eelarve 
täitmise aruanded ja selgitavad lisad (lisad 4.1–4.3) ning COM(2019)310 (Finantsraamistiku 
tehniline kohandus 2020. aastaks). 
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COVID-19 pandeemia tõttu tehti 2020.aasta eelarves palju muudatusi 

2.5. Selleks et COVID-19 pandeemiale kiiresti reageerida ja toetust anda, kasutati
kahte peamist eelarvevahendit: ümberpaigutusi ja paranduseelarveid. 
Ümberpaigutused tähendavad vahendite liigutamist olemasoleva eelarve eri osade 
vahel. Paranduseelarvetega suurendatakse või vähendatakse algset eelarvet. Üheksast 
paranduseelarvest viis olid vähemalt osaliselt seotud COVID-19-ga. Loeme 
paranduseelarve konkreetse osa seotuks COVID-19-ga juhul, kui COVID-19-t mainitakse 
otsuse asjaomases osas. Mõned paranduseelarved tulenesid kohaldatavate eeskirjade 
ELi kaasseadusandjate poolsest leevendamisest, et hõlbustada Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide kasutamist ning pakkuda seeläbi COVID-19-ga seotud kulude 
katmiseks täiendavat likviidsust ja erakorralist paindlikkust7. Näiteks võimaldati ühe 
aasta vältel rahastamist piirkondade vahel ümber paigutada, tühistada rahastamise 
konkreetsetele teemadele keskendamise nõue ja suurendada kaasrahastamismäära 
kuni 100%-ni. Samuti ei olnud liikmesriigid kohustatud tagastama ELi eelarvesse 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide eelmise aasta kasutamata eelrahastamist 
summas 7,6 miljardit eurot8. See lihtsustas liikmesriikide rahavoogude juhtimist. 

2.6. Selgituses 2.2 esitatakse mitmeaastase finantsraamistiku rubriikide kaupa
2020. aasta kulukohustuste ja maksete assigneeringute muutused, mis tehti 
eelarvepädevate institutsioonide poolt heaks kiidetud ümberpaigutuste ja 
paranduseelarvete abil. Paranduseelarvetega lisati kokku 5,2 miljardit eurot 
täiendavaid kulukohustuste assigneeringuid, millest 3,3 miljardit eurot eraldati 
COVID-19-ga seotud kuludeks. Maksete assigneeringuid lisati paranduseelarvetega 
kolmeks aastaks kokku 10,5 miljardit eurot, millest 9,4 miljardit eurot eraldati 
COVID-19-ga seotud kuludeks. 

7 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 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 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, ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 24. juuni 2020. aasta määrus (EL) 2020/872, millega muudetakse määrust (EL) 
nr 1305/2013 seoses erimeetmetega Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) 
raames erakorralise ajutise toetuse andmiseks COVID-19 puhangule reageerimiseks. 

8 EAFRD puhul ei tehta iga-aastaseid ettemakseid. 
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Selgitus 2.2 

COVID-19 pandeemiale reageerimiseks tehtud ümberpaigutused ja 
paranduseelarved (miljonites eurodes) 

 Kulukohustuste 
assigneeringud Maksete assigneeringud 

Rubriigid Ümber-
paigutused* 

Parandus-
eelarved* 

Ümber-
paigutused* 

Parandus-
eelarved*  

 1. Arukas ja kaasav 
majanduskasv -8 -12 -215 5 184 

 
1a. Konkurentsivõime 

majanduskasvu ja tööhõive 
tagamiseks 

-8 -12  -263 -9 

 
1b. Majanduslik, sotsiaalne ja 
territoriaalne ühtekuuluvus   48 5 193 

millest 
likviidsustoetus CRII ja CRII+ raames 

ning 100% ELi kaasrahastamist 
  48 5 100 

 
2. Jätkusuutlik 

majanduskasv: loodusvarad -1 49 22 799 

millest 
põllumajandustootjate abistamine 

Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondi kaudu 

   750 

 
3. Julgeolek ja kodakondsus -69 3 119 50 2 664 

millest 
liidusisene erakorraline toetus 

erakorralise toetuse 
rahastamisvahendi taaskäivitamise 

kaudu 

 2 700  2 500 

 4. Globaalne Euroopa 202  474 586 

 
5. Haldus -41  -42  

 9. Erivahendid  133  133 

Kokku 84 3 288 289 9 366 
(*) Netosummad. Ümardamise tõttu võib liitmisel saadav summa tabelis esitatust erineda. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes eelarvepädevate institutsioonide otsustele 
paranduseelarvete ja ümberpaigutuste kohta ning komisjonilt saadud andmetele. 
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Komisjon ei ole veel avaldanud aruandeid COVID-19-ga seotud 
eesmärkidel kasutatud ELi vahendite kohta 

2.7. Läbipaistvuse suurendamiseks ja võttes arvesse Euroopa Parlamendi 
teabenõudeid9, hakkas komisjon ise 2020. aasta esimeses pooles arvet pidama 
COVID-19-ga seotud eesmärkidel kasutatud ELi vahendite kohta. Komisjon ei ole veel 
avaldanud aruannet COVID-19-ga seotud kulutuste kohta. 

2.8. Selgitusest 2.3 nähtub, et komisjoni poolt meile esitatud avaldamata teabe 
kohaselt oli 2020. aasta lõpu seisuga COVID-19-ga seotud eesmärkideks 
kättesaadavaks tehtud 12,9 miljardit eurot kulukohustusi (otsese ja kaudse eelarve 
täitmise raames). Leidsime, et ligikaudu 0,2 miljardit eurot COVID-19-ga seotud 
summasid ei olnud lisatud kulukohustuste 12,9 miljardi euro hulka, millest komisjon 
meile teatas, kuigi need olid komisjoni keskses raamatupidamissüsteemis märgitud 
COVID-19-ga seotud summadena. Komisjoni esitatud sama avaldamata teabe kohaselt 
võeti jagatud eelarve täitmise raames kohustusi või sõlmiti lepinguid veel 34,2 miljardi 
euro väärtuses, mille tulemusel moodustas COVID-19-ga seotud eesmärkideks 
eraldatud ELi vahendite kogusumma 47,1 miljardit eurot. Ühtekuuluvuspoliitika 
valdkonnas on komisjon alustanud COVID-19-ga seotud teabe avaldamist oma 
koroonaviiruse info veebisaidil10. Veebisait ei anna ülevaadet COVID-19-ga seotud 
aasta kulukohustustest ega kasutatud summadest. 

                                                      
9 Vt näiteks arvamus 2022. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta – III jagu, 

2020/2265(BUI)“. 

10 Koroonaviiruse info veebisait. 
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Selgitus 2.3 

Ülevaade COVID-19 pandeemiale reageerimisega seotud summadest 
2020. aasta lõpu seisuga (miljonites eurodes) 

Rubriigid 

Otsese ja kaudse 
eelarve täitmise 
raames võetud 
kulukohustused 

Jagatud eelarve 
täitmise raames 

võetud kohustused ja 
sõlmitud lepingud 

1. Arukas ja kaasav majanduskasv 2 558 33 496 

1a. Konkurentsivõime majanduskasvu 
ja tööhõive tagamiseks 2 554 

millest 
programmi „Erasmus+“ rahastamine 1 402 

programmi „Horisont 2020“ kulude katmine 1 150 

1b. Majanduslik, sotsiaalne ja 
territoriaalne ühtekuuluvus 4 33 496 

millest 
liikmesriikidele täiendava likviidsuse pakkumine 2019. 
aasta kasutamata eelrahastamise tagasi nõudmata 
jätmise kaudu (CRII ja CRII+) – otsene mõju eelarvele 

puudub 

7 600 

toetus 100% ELi kaasrahastamise pakkumiseks 
(CRII/CRII+) 6 209 

täieliku paindlikkuse/ümberplaneerimise tagamine 
(CRII ja CRII+) 19 687 

2. Jätkusuutlik majanduskasv:
loodusvarad 1 705 

3. Julgeolek ja kodakondsus 3 035 

Millest 
erakorralise toetuse rahastamisvahendi 

suurendamine vaktsiinide jaoks 
2 151 

4. Globaalne Euroopa 7 184 

millest 
rahaliste vahendite ümberplaneerimine, et aidata 

riike arengukoostöö rahastamisvahendi kaudu 
3 181 

rahaliste vahendite ümberplaneerimine, et aidata 
riike Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi 

kaudu 
2 124 

5. Haldus 6 

9. Erivahendid 133 

Kokku 12 917 34 201 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni esitatud teabe põhjal. 

64



 

 

Täitmata kulukohustused ületasid 300 miljardi euro tähise 

2.9. Täitmata kulukohustused jätkasid suurenemist ning moodustasid 2020. aasta 
lõpuks 303,2 miljardit eurot. Kasv oli väiksem kui varasematel aastatel, osaliselt 
seetõttu, et COVID-19 pandeemiaga võitlemiseks suurendati maksete assigneeringud 
(vt punkt 2.5 ja selgitus 2.4). 

2.10. Nagu oleme ka varem märkinud11, on täitmata kulukohustuste suure mahu 
üheks peamiseks põhjuseks asjaolu, et võetud kulukohustused on igal aastal suuremad 
kui tehtud maksed. 2021. aasta vastuvõetud eelarves on kulukohustuste 
assigneeringud väiksemad kui maksete assigneeringud. Varasematel aastatel oleme 
märkinud, et see on üks peamine viis täitmata kulukohustuste vähendamiseks12. 

2.11. Komisjoni pikaajalise prognoosi kohaselt13, mis ei hõlma Euroopa 
taasterahastut, peaks täitmata kulukohustuste summa jääma kuni 2027. aastani üsna 
stabiilseks (vt selgitus 2.4). See on peamiselt tingitud väga väikesest iga-aastasest 
erinevusest mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kulukohustuste 
assigneeringute ja maksete assigneeringute vahel (erinevalt kahest eelmisest 
mitmeaastasest finantsraamistikust). Täitmata kulukohustused suurenevad aga juhul, 
kui (nagu aastatel 2016–2020) kulukohustused püsivad suured ja väljamaksetaotluste 
maht on samas programmide aeglase rakendamise tõttu oodatust väiksem. 

                                                      
11 Meie teema kiirülevaade nr 5/2019 „Täitmata kulukohustused ELi eelarves: täpsem 

ülevaade“, mis avaldati 2019. aasta aprillis. 

12 Vt meie 2018. aasta aastaaruande punktid 2.18–2.21, 2017. aasta 
aastaaruandepunktid 2.46–2.49 ja 2016. aasta aastaaruande punktid 2.32–2.39. 

13 „ELi eelarve vahendite tulevase sisse- ja väljavoolu pikaajaline prognoos (2021–2025)“, 
COM(2020) 298 final, 30.6.2020; ja komisjoni esitatud ajakohastatud teave teemal 
„Implications of the European Council conclusions of 17–21 July 2020 on the MFF 2021–
2027 payment forecast, Multiannual Financial Framework 2021–2027“. 
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Selgitus 2.4 

Täitmata kulukohustused, kulukohustused ja maksed 

Allikas: ELi aastate 2014–2020 konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanded. Kuni 
2027. aastani tehtud prognooside puhul: „ELi eelarve vahendite tulevase sisse- ja väljavoolu 
pikaajaline prognoos (2021–2025)“, COM(2020) 298 final, 30.6.2020; ja komisjoni esitatud 
ajakohastatud teave nõukogu 2020. aasta 17.–20. juuli järelduste mõju kohta mitmeaastasele 
finantsraamistikule 2021–2027. 

Mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 maksed olid 
kavandatust väiksemad  

2.12. Mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 ajal oli vastuvõetud eelarvetes
kulukohustusteks kasutada 1,120 miljardit eurot, samas kui mitmeaastase 
finantsraamistiku ülemmäär oli 1,087 miljardit eurot. Olemasolevatest kulukohustuste 
assigneeringutest oli tegelikult kulukohustustega seotud 1,082 miljardit eurot (97%)14. 

14 Me ei võtnud käesolevas analüüsis arvesse ülekantud assigneeringuid, sihtotstarbelist tulu 
ja ümberplaneerimist, kuna need ei sisaldu vastuvõetud eelarves ja nende suhtes kehtivad 
teised reeglid. 
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2.13. ELi eelarvest tehti aastatel 2014–2020 makseid kokku summas 983 miljardit
eurot. See summa oli 19 miljardit eurot väiksem kui vastuvõetud eelarved ja ligikaudu 
44 miljardit eurot väiksem kui mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 ülemmäär 
(vt selgitus 2.5). Kulukohustuste ja tehtud maksete vaheline erinevus (99 miljardit 
eurot) on peamine põhjus, miks täitmata kulukohustused aastatel 2013–2020 
suurenesid. 

Selgitus 2.5 

Mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 rakendamine – 
kogusummad ja ülemmäärad 

Allikas: ELi aastate 2014–2020 konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanded. 

2.14. Kulukohustused olid aastatel finantsaamistiku 2014–2020 igal aastal
ülemmäära lähedal, välja arvatud 2014. aastal (vt selgitus 2.6). Selle põhjuseks oli 
eelarvepädevate institutsioonide otsus kanda 2014. aasta kulukohustuste 
assigneeringuid erandkorras ümber aastasse 2015 ja järgnevatesse aastatesse, kuna 
viibis nii mitmeaastase finantsraamistiku vastuvõtmine kui ka rakenduskavade 
heakskiitmine. 

2.15. 2014. ja 2015. aasta maksete assigneeringud kasutati peaaegu täielikult ära,
et sulgeda mitmeaastane finantsraamistik 2007–2013 (vt selgitus 2.6). Aastatel 2016–
2020 tehti aga oodatust väiksemas mahus makseid, kuna liikmesriigid on esitanud 
väiksemas summas Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide väljamaksetaotlusi (v.a 
EAFRD raames). Seetõttu puudus aastatel 2018–2020 suuresti vajadus maksete 
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koguvaru järele, millega automaatselt suurendatakse maksete ülemmäära (liigutades 
kasutamata maksete assigneeringud eelmistelt aastatelt üle tulevastele aastatele15). 
Analüüsisime maksete koguvaru mõju oma 2018. aasta aastaaruandes16. 

Selgitus 2.6 

Kavandatud ja tegelikud kulutused, 2014–2020 

Allikas: ELi aastate 2014–2020 konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanded. 

15 Nõukogu määruse nr 1311/2013 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2014–2020) artikkel 5. 

16 Vt 2018. aasta aastaaruande punktid 2.12–2.16. 
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2.16. Mitmeaastases finantsraamistikus määratakse iga rubriigi jaoks kindlaks oma
kulukohustuste assigneeringute ülemmäär17. Rubriikides „Julgeolek ja kodakondsus“ ja 
„Globaalne Euroopa“ ületas kulukohustuste tase mitmeaastase finantsraamistiku 
ülemmäära. Selle põhjuseks olid ettenägematud vajadused, nagu pagulaskriis18 ja 
COVID-1919. Nende rubriikide täiendav rahastamine oli võimalik tänu eelarve 
erivahendite pakutavale paindlikkusele. (vt selgitus 2.7). 

17 Vt nõukogu määruse nr 1311/2013 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane 
finantsraamistik aastateks 2014–2020) artikkel 3 ja lisa. 

18 Nõukogu 20. juuni 2017. aasta määrus 2017/1123, millega muudetakse määrust (EL, 
Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik 
aastateks 2014–2020. 

19 Nõukogu 17. aprilli 2020. aasta määrus (EL, Euratom) 2020/538, millega muudetakse 
kulukohustuste koguvaru ulatuse osas määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega 
määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020. 
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Selgitus 2.7 

Eelarve täitmine mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 
peamiste rubriikide kaupa 

Allikas: ELi aastate 2014–2019 konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanded. 
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Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendite 
kasutusmäär on madalam kui eelmises mitmeaastases 
finantsraamistikus 

2.17. 2020. aastal muudeti Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide
rahastamiskõlblikkuse eeskirju COVID-19-ga seotud kulude puhul vähem rangemaks 
ning kehtestati 100% ELi rahastamise võimalus (CRII ja CRII+)20. Nende meetmete 
tulemusel vahendite kasutusmäär 2020. aastal märkimisväärselt ei suurenenud. 
Mitmeaastases finantsraamistikus 2014–2020 liikmesriikidele eraldatud Euroopa 
struktuuri- ja investeerimisfondide vahendite iga-aastane kasutusmäär suurenes 12%-lt 
2019. aastal 15%-le 2020. aastal. 2020. aastal maksti välja 72 miljardit eurot (võrreldes 
57 miljardi euroga 2019. aastal). Selle tulemusel oli mitmeaastase finantsraamistiku 
2014–2020 kumulatiivne kasutusmäär 2020. aasta lõpuks 55%. Kokku oli 2020. aasta 
lõpuks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 465 miljardi euro suurusest 
kogumahust välja makstud 256 miljardit eurot. 2020. aasta lõpuks oli kogu 
liikmesriikidele eraldatud summa (465 miljardit eurot) kulukohustustega kaetud21. 

2.18. 2020. aastal (praeguse mitmeaastase finantsraamistiku viimasel aastal) oli
fondide kasutusmäär sama kõrge kui eelmise mitmeaastase finantsraamistiku (2007–
2013) viimasel aastal (15% nagu ka aastal 2013). Kumulatiivne kasutusmäär oli aga 
ligikaudu 7% väiksem kui eelmise mitmeaastase finantsraamistiku ajal. Seega oli 45% 
(209 miljardit eurot) Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kulukohustustega 
seotud kogusummast veel kasutamata. Nimetatud summa moodustab põhiosa 
2020. aasta lõpu seisuga täitmata kulukohustustest summas 303 miljardit eurot (vt 
punkt 2.9). Märgime siiski, et mitmeaastases finantsraamistikus 2007–2013 kehtis 
üldiselt n + 2 reegel, samas kui finantsraamistikus 2014–2020 kehtib n + 3 reegel. 

2.19. Nagu nähtub selgitusest 2.8, on liikmesriigiti märkimisväärseid erinevusi neile
mitmeaastases finantsraamistikus 2014–2020 eraldatud Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondide vahendite kasutamises. Näiteks Soome on talle eraldatud 
vahenditest ära kasutanud 79%, samas kui kolm madalaima kasutusmääraga 
liikmesriiki (Itaalia, Horvaatia ja Hispaania) on ära kasutanud ainult ligikaudu 45% oma 
kulukohustustega seotud summadest. Itaalia, Hispaania ja Poola moodustavad 

20 Need muudatused kehtivad osaliselt ka EAFRD kohta. Kõige enam kohandati EAFRDd 
COVID-19-st tulenevalt aga määruse (EL) 2020/872 vastuvõtmisega juunis 2020. 

21 Ainuke erand oli üks 8 miljoni euro suurune rakenduskava, mille muutmine viidi lõpule alles 
2021. aastal. 
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peaaegu 40% veel kasutamata maksetest: ligikaudu 83 miljardit eurot seni kasutamata 
(209 miljardist eurost). 

Selgitus 2.8 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid 2014–2020: kasutamata 
summad 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni esitatud teabe põhjal. 
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2.20. Selgituses 2.9 on toodud Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
vahendite kasutusmäär aastate kaupa kuni 2020. aasta lõpuni. Varasemad kogemused 
näitavad, et kasutusmäär tõenäoliselt suureneb22, kuid sellest ei pruugi piisata kõigi 
vahendite ärakasutamiseks. 2014. aastal moodustas komisjon ühtekuuluvuspoliitika 
programmide jaoks vahendite parema rakendamise töörühma. 2015. aastani toiminud 
töörühma eesmärk oli aidata liikmesriikidel, kellel oli raskusi oma rakenduskavade 
elluviimisega, perioodi 2007–2013 järelejäänud vahendid ära kasutada. Võetud 
meetmete tulemusel suurenes toetust saanud liikmesriikides vahendite kasutamine 
märkimisväärselt, kuid me täheldasime ebapiisavat keskendumist tulemustele23. 

Selgitus 2.9 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendite aastate kaupa 
kasutamine liikmesriigiti (2014–2020) 

  
Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni esitatud teabe põhjal. 
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Riskid ja väljakutsed 

Mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 ja Euroopa 
taasterahastu rakendamisega kaasnevad riskid ja probleemid 

2.21. COVID-19 pandeemia mõjutab oluliselt vahendite mahtu, mida EL tulevastel
aastatel kulutab. Seetõttu loodi kiiresti Euroopa taasterahastu, mille eesmärk on 
võidelda pandeemia tagajärgedega, säilitada ELi poliitikasuundades seatud eesmärgid 
ning võimaldada liikmesriikidel muutuda vastupidavamaks, jätkusuutlikumaks ja 
tulevikuks paremini ettevalmistatuks. Mitmeaastases finantsraamistikus 2021–2027 
tehakse Euroopa taasterahastu kaudu kättesaadavaks kuni 750 miljardit eurot (vt 
selgitus 2.10). 

22 Eriaruande nr 17/2018 („Komisjoni ja liikmesriikide meetmed perioodi 2007–2013 
programmide viimastel aastatel olid suunatud vahendite madala kasutusmäära 
probleemile, kuid ei keskendunud piisavalt tulemustele“) joonis 4. 

23 Eriaruande nr 17/2018 punkt 34. 
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Selgitus 2.10 

Euroopa taasterahastust rahastatakse uut taaste ja vastupidavuse 
rahastamisvahendit ning selle abil tugevdatakse mitut mitmeaastase 
finantsraamistiku rahastamisprogrammi 

  
Märkus: kõik summad 2018. aasta hindades. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni esitatud teabe põhjal. 

2.22. Ajavahemikuks 2021–2027 eraldatakse Euroopa taasterahastust ja 
mitmeaastasest finantsraamistikust kokku 1824 miljardit eurot (2018. aasta hindades; 
1074 miljardit eurot mitmeaastasest finantsraamistikust 2021–2027 ja 750 miljardit 
eurot Euroopa taasterahastust). See summa on kokku peaaegu kaks korda suurem kui 
eelmise mitmeaastase finantsraamistiku eelarve. Tegime kindlaks järgmised peamised 
riskid ja väljakutsed: 

o oht, et mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 jagatud eelarve täitmise 
vormis rakendatavate vahendite kasutamise algus viibib; 
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o raha kasutamise usaldusväärse finantsjuhtimisega seotud väljakutsed, mis on
tingitud COVID-19-st tulenevatest muudatustest.

Oht, et mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 jagatud eelarve 
täitmise vormis rakendatavate vahendite kasutamise algus viibib 

2.23. Leiame, et järgmised peamised tegurid suurendavad ohtu, et mitmeaastase
finantsraamistiku 2021–2027 jagatud eelarve täitmise vormis rakendatavate vahendite 
kasutamise algus võib viibida. Tegu on sarnaste teguritega neile, mis põhjustasid 
viivitusi mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 rakendamisel. Oleme viimastel 
aastatel juba nimetanud mitu probleemi ja esitame need allpool uuesti. 

Õigusaktide hiline vastuvõtmine 

2.24. Kuigi komisjon tuli uue mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 määruse
ettepanekuga välja juba mais 2018, võeti see vastu alles 17. detsembril 202024. Uus 
programmitöö periood algas 2021. aastal ilma jagatud eelarve täitmise vormis 
hallatavate fondide (v.a EAGF ja EAFRD25) jaoks vajaliku valdkondliku 
õigusraamistikuta. Jagatud eelarve täitmise vormis hallatavaid fonde (v.a EAGF ja 
EAFRD) reguleeriv määrus (ühissätete määrus) võeti vastu alles 24. juunil 2021. 

2.25. See viivitus on pikem kui kahes eelmises mitmeaastases finantsraamistikus
kogetu. Soovitasime oma 2018. aasta aastaaruandes26, et õigusraamistikud tuleks 
vastu võtta õigeaegselt, et liikmesriikidel oleks oma rakenduskavade kavandamiseks 
piisavalt aega. Mõlema mitmeaastase finantsraamistiku ühissätete määrus võeti vastu 
hilinemisega: kuus kuud enne mitmeaastase finantsraamistiku perioodi 2007–2013 
algust ja kaks nädalat enne mitmeaastase finantsraamistiku perioodi 2014–2020 

24 Nõukogu 17. detsembri 2020. aasta määrus 2020/2093, millega määratakse kindlaks 
mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027. 

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. detsembri 2020. aasta määrus (EL) 2020/2220, millega 
kehtestatakse teatavad üleminekusätted Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi 
(EAFRD) ja Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) toetuse kohta 2021. ja 2022. aastal 
ning muudetakse määrusi (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013 ning (EL) nr 1307/2013 
seoses 2021. ja 2022. aastal eraldatavate vahendite ja nende määruste kohaldamisega ning 
määrust (EL) nr 1308/2013 seoses 2021. ja 2022. aastal eraldatavate vahendite ja sellise 
toetuse jaotamisega. 

26 Vt 2018. aasta aastaaruande soovituse 2.1 punkt c. 
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algust27. Oleme varasemates aruannetes märkinud, et need viivitused põhjustasid 
rakenduskavade hilise vastuvõtmise ja esimese aasta kasutamata kulukohustuste 
assigneeringute ülekandmise järgmistesse aastatesse28. Mitmeaastase 
finantsraamistiku 2021–2027 perioodiks võeti ühissätete määrus vastu palju hiljem kui 
eelmiste mitmeaastaste finantsraamistike puhul ning see põhjustab tõenäoliselt 
rakenduskavade veelgi hilisema vastuvõtmise ja edasisi viivitusi nende elluviimise 
alustamisel. Märgime siiski, et mitmed kehtestatud lihtsustused (nt liikmesriikide 
ametiasutuste rolli säilitamine) võivad aidata kiirendada rakenduskavade vastuvõtmist 
ja seega viivitusi osaliselt lühendada. 

Vahendite kasutamise kiirendamine ja täiendav rahastamine seab surve alla 
haldusressursid 

2.26. Nagu märgitud punktis 2.17, oli Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
kumulatiivne kasutusmäär 2020. aasta lõpuks ainult 55%, mis on palju madalam näitaja 
kui eelmistes mitmeaastases finantsraamistikes (2000–2006: 68%; 2007–2013: 62%). 
Oleme varem märkinud29, et mitmeaastase finantsraamistiku 2007–2013 rakendamine 
viibis, sest liikmesriigid kasutasid endiselt eelmise perioodi kulukohustusi. Täheldame 
taas sarnast olukorda, kus liikmesriikidel on veel kasutada märkimisväärses mahus 
mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 vahendeid, mis võib edasi lükata 
mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kulukohustuste kasutamist. 

2.27. Samuti on oht, et nende vahendite samaaegseks kasutamiseks ei pruugi 
jätkuda haldusressursse, eriti uue mitmeaastase finantsraamistiku esimestel aastatel30. 
Nii peavad komisjoni ja liikmesriikide haldusressursid olema piisavad järgnevate 
ülesannete täitmiseks: 

                                                      
27 Mitmeaastase finantsraamistiku 2007–2013 üldmäärus / ühissätete määrus võeti vastu 

11.7.2006 ja mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 üldmäärus / ühissätete määrus 
17.12.2013.  

28 Vt näiteks 2015. aasta aastaaruande punkt 2.6. 

29 Eriaruande nr 17/2018 („Komisjoni ja liikmesriikide meetmed perioodi 2007–2013 
programmide viimastel aastatel olid suunatud vahendite madala kasutusmäära 
probleemile, kuid ei keskendunud piisavalt tulemustele“) joonis 22. 

30 Euroopa Kontrollikoja arvamuse nr 6/2020 (vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
287 lõikele 4 ja artikli 322 lõike 1 punktile a) ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse taaste ja vastupidavuse rahastamisvahend 
(COM(2020) 408) punktid 32–33 ja 41, lk 13 ja 18. 
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o mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 Euroopa struktuuri- ja
investeerimisfondid kuni sulgemiseni;

o mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 jagatud eelarve täitmise raames
hallatavad vahendid;

o Euroopa taasterahastu suurenenud eraldised (jagatud eelarve täitmise raames)
aastal 2021 ja sellele järgnevatel aastatel.

2.28. Samuti on tõenäoline, et alates 2021. aastast hallatakse samade
haldusressurssidega ka taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi mõningaid osi. 

2.29. Oleme varem juhtinud tähelepanu probleemidele, mis tekivad, kui
ühtekuuluvusvaldkonna kahe programmitöö perioodi rahastamiskõlblikkuse perioodid 
osaliselt kattuvad31. Eelkõige suureneb teatud aja vältel märkimisväärselt 
halduskoormus. See mõjutab järgneva programmitöö perioodi algust. Märgime, et 
ühissätete määruse vahendite rahastamiskõlblikkuse periood lõpeb aastal 2029, mis 
lühendab mitmeaastase finantsraamistiku sulgemise ja uue raamistiku algusetapi 
omavahelist kattumist kahe aasta võrra. 

2.30. Taaste- ja vastupidavusrahastu pakub võimalust hüvitada 100% riiklike
taaste- ja vastupidavuskavade hinnangulistest kuludest. Jagatud eelarve täitmise 
vormis hallatavatest fondidest sellist kaasrahastamist tavaliselt ei anta32. Kui 
rahastamine toimub kas jagatud eelarve täitmise vormis hallatavatest fondidest või 
taaste- ja vastupidavusrahastust, võib selline 100% rahastamine muuta taaste- ja 
vastupidavusrahastu liikmesriikide jaoks atraktiivsemaks. Mööname siiski, et 
kaasrahastamismäär ei ole ainus tegur, mis mõjutab liikmesriikide otsuseid 
rahastamisvahendite valikul. 

2.31. Mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 määrus ei sisalda mitmeaastase
finantsraamistiku vahehindamist, mis oli ette nähtud finantsraamistiku õigusakti algses 
ettepanekus. Märgime siiski, et komisjon kohustus esitama ülevaate mitmeaastase 
finantsraamistiku 2021–2027 toimimise kohta, mis võib anda võimaluse vajalikeks 
muudatusteks. Mitmeaastase finantsraamistiku määruse artiklis 7 on sätestatud ka 

31 Eriaruande nr 36/2016 („Perioodi 2007–2013 ühtekuuluvuse ja maaelu arengu 
programmide lõpetamise korra hindamine“) punktid 129–130 ja 4. soovitus. 

32 Euroopa Kontrollikoja arvamuse nr 6/2020 punkt 32, lk 13. 
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alus mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäärade kohandamiseks, juhul kui jagatud 
eelarve täitmise vormis hallatavad vahendid võetakse vastu hilinemisega. 

Seoses COVID-19-ga tehtud muudatused võimaldavad kiiresti 
reageerida, kuid tekitavad samas väljakutseid raha kasutamise 
usaldusväärses finantsjuhtimises 

2.32. Selleks et aidata liikmesriikidel COVID-19 pandeemia negatiivsete
tagajärgedega toime tulla, on suurendatud paindlikkust ning lihtsustatud 
haldusnõudeid olemasolevate Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
kasutamiseks (vt punkt 2.5). Kuigi need meetmed on aidanud liikmesriikidel kriisile 
kiiresti reageerida, võivad nad kaasa tuua ka kehtestatud kontrollisüsteemide 
nõrgenemise, mis võib suurendada vigade ja õigusnormide eiramise ohtu33. Oleme 
varem juhtinud tähelepanu vajadusele minimeerida nõuete täitmise ja usaldusväärse 
finantsjuhtimisega seotud riske34. 

2.33. Aeg, mille jooksul taaste- ja vastupidavusrahastu rahastamine on
kättesaadav, on palju lühem kui jagatud eelarve täitmise vormis hallatavate fondide 
puhul. Taaste- ja vastupidavusrahastu rahastamiskõlblikkuse periood algas 
tagasiulatuvalt 1. veebruaril 2020. Vahe-eesmärgid ja eesmärgid tuleb täita 
31. augustiks 202635. Käesoleva mitmeaastase finantsraamistiku ajal tekitab taaste- ja
vastupidavusrahastu rakendusala ja eesmärkide kattumine teiste ELi programmidega
topeltrahastamise riski, eriti kuna taaste- ja vastupidavusrahastust saab toetada
projekte, mis võivad olla rahastamiskõlblikud ka teistes poliitikavaldkondades, nagu
ühtekuuluvus, transport, energeetika ja teadusuuringud36. Märgime, et komisjon
töötab praegu taaste- ja vastupidavusrahastu jaoks välja oma kontrollistrateegiat, mis
hõlmaks komisjoni peamisi kontrolle rahastu rakendamise kohta liikmesriikides.

33 „IMF report – Fiscal affairs, August 26, 2020 - COVID-19 Funds in Response to the 
Pandemic“. 

34 Euroopa Kontrollikoja arvamus nr 3/2020 (vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
287 lõikele 4 ja artikli 322 lõike 1 punktile a) ettepaneku kohta 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 
struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamisel COVID-19 puhangu tõttu, punkt 5, lk 2. 

35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2021/241, millega luuakse Euroopa 
ühendamise rahastu, artikli 18 lõike 4 punkt i ja artikli 20 lõike 5 punkt d. 

36 Euroopa Kontrollikoja arvamuse nr 6/2020, punkt 6, lk 5. 
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ELi eelarvet ohustavad finantsriskid  

TERA on suurendanud ELi eelarvet ohustavaid finantsriske 

2.34. ELi eelarve koguriskipositsioon seoses tingimuslike kohustustega (sellised 
kohustused mis sõltuvad teatavast tulevikus toimuvast sündmusest) suurenes 
90,5 miljardilt eurolt 2019. aasta lõpus 131,9 miljardi euroni37 2020. aasta lõpuks, 
kasvades 46%. See oli peaaegu täielikult tingitud hädaolukorras töötuseriski 
leevendamiseks pakutava ajutise toetuse Euroopa rahastu (TERA)38 kasutuselevõtust, 
mis suurendas riskipositsiooni 2020. aasta lõpuks liikmesriikide laenatud 39,5 miljardi 
euro võrra (vt selgitus 2.11). Liikmesriigid saavad kuni 2022. aastani laenata TERAst 
COVID-19-ga seotud kiireloomulistel eesmärkidel kuni 100 miljardit eurot. 2020. aasta 
lõpuks oli juba laenatud 39,5 miljardit eurot. Need laenud on tagatud ELi eelarvest. 
Kuigi TERA laenud suurendavad riskipositsiooni kogusummat, vähendavad rahastule 
lisatud kaitsemehhanismid sellega seotud riske, eelkõige tänu tagatissüsteemile, mille 
kaudu tagavad liikmesriigid omakorda ELi eelarvest tagatud riski (kuni 25 miljardi euro 
ulatuses). 

                                                      
37 ELi 2020. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne, lisad 4.1.1 ja 4.1.2. 

38 Nõukogu 19. mai 2020. aasta määrus (EL) 2020/672, millega luuakse COVID-19 puhanguga 
kaasnenud eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse Euroopa 
rahastu (TERA). 
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Selgitus 2.11 

ELi eelarvet ohustavad riskid 31. detsembri 2020. aasta seisuga 
(kategooriate kaupa) 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda ELi konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisade 4.1.1 ja 
4.1.2 põhjal. 
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2.35. Vaatasime läbi komisjoni aruanded ELi eelarvet ohustavate tingimuslike 
kohustuste kohta39. Komisjon leidis, et ELi eelarve riskipositsioon oli 2020. aasta lõpu 
seisuga jätkusuutlik. Analüüsisime oma 2019. aasta aruandes40 ELi eelarve 
riskipositsiooni olemust ja järeldasime, et riskipositsiooni võis 2019. aasta lõpus pidada 
jätkusuutlikuks. TERA kasutuselevõtmine kujutab endast olulist muutust ELi eelarve 
2020. aasta riskipositsioonis. 

2.36. 2020. aastal arvutas komisjon, et 2021. aastal oleks ELi eelarve riskipositsioon 
14,1 miljardit eurot. Hiljem aga taotlesid Iirimaa ja Portugal, et 2021. aastal tasumisele 
kuuluvad tagasimaksed summas 9,7 miljardi eurot lükataks edasi järgmistesse 
aastatesse41. See nihutas riski tulevastele aastatele ja vähendas ELi eelarve 2021. aasta 
riskipositsiooni 4,4 miljardi euroni. 2020. aastal oli risk 4,5 miljardit eurot. 

Euroopa taasterahastul on alates 2021. aastast oluline mõju 
riskipositsiooni kogusummale 

2.37. Euroopa taasterahastu võimaldab ELil kiirelt ja jõuliselt tegutseda. Samas 
suurendab see aga järgmistel aastatel oluliselt, st kuni 750 miljardi euro võrra, ELi 
eelarve riskipositsiooni kogusummat (2018. aasta hindades) (vt selgitus 2.12). 
Tagastamatute toetuste ja eelarveliste tagatistena eraldatakse390 miljardit eurot ja 
liikmesriikidele laenudena kuni 360 miljardit eurot. Komisjon laenab vajalikud vahendid 
ELi nimel finantsturgudelt ja need laenud tagatakse ELi eelarvest. See võib suurendada 
ELi riskipositsiooni kogusummat ligikaudu 940 miljardi euroni. Selle tulemusel on 
komisjoni ees keeruline ülesanne: suurendada lühikese aja jooksul oma 
haldussuutlikkust, et tagada kapitaliturgudel enneolematult suurte tehingute 
                                                      
39 COM(2020) 677 – Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule – ELi üldeelarvest 

kaetavad tagatised – olukord 31. detsembri 2019. aasta seisuga, ning sellele lisatud 
komisjoni talituste töödokument SWD(2020) 241; ELi finantsarhitektuuri 2019. aasta 
aastaaruanne (institutsioonidevahelise kokkuleppe punkt 16); COM(2020) 327– Komisoni 
aruanne Euroopa Parlamendile, nõukogule ja kontrollikojale välistegevuse tagatisfondi ja 
selle haldamise kohta 2019. aastal, ning sellele lisatud komisjoni talituste töödokument 
SWD(2020) 136; COM(2020) 385 – Komisoni aruanne Euroopa Parlamendile, nõukogule ja 
kontrollikojale Euroopa strateegiliste investeeringute fondi tagatisfondi valitsemise kohta 
2019. aastal, komisjoni talituste töödokument SWD(2020) 162. 

40 Vt meie 2019. aasta aastaaruande punktid 2.22–2.34. 

41 COM(2020) 677 – Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule – ELi üldeelarvest 
kaetavad tagatised – olukord 31. detsembri 2019. aasta seisuga, ning sellele lisatud 
komisjoni talituste töödokument SWD(2020) 241. 
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usaldusväärne juhtimine, sealhulgas võlakirjade emiteerimine ja finantsriskide 
juhtimine42. 

Selgitus 2.12 

ELi eelarve varasema ja võimaliku tulevase riskipositsiooni 
kogusumma võrdlus 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda, tuginedes dokumendile COM (2020) 677 Komisjoni aruanne 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule üldeelarvest kaetavate tagatiste kohta – olukord 31. detsembri 
2019. aasta seisuga; komisjoni talituste töödokumendile SWD(2020) 241 ning Euroopa 
taasterahastut ja TERA käsitlevatele õigusaktidele. 

2.38. Riskipositsiooni kogusumma ei tähenda, et kõiki neid vahendeid võiks ühe
aasta jooksul vaja minna. Samuti märgime, et Euroopa taasterahastuga seotud 
suurenenud riskipositsiooni kavatsetakse tasakaalustada omavahendite ülemmäära 
ajutise sihtotstarbelise suurendamisega 0,6% võrra kogurahvatulust Euroopa 
taasterahastu raames võetud kohustuste kestuse ajaks. 

42 Meie ülevaate nr 6/2020 („Riskid, probleemid ja võimalused, mis on seotud ELi 
majanduspoliitilise reageerimisega COVID-19 kriisile“) punkt 87. 
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Järeldused ja soovitused 

Järeldused 

2.39. 2020. aastal kasutati kulukohustuste ja maksete assigneeringud peaaegu
täielikult ära. ELi eelarvepädevad institutsioonid otsustasid kasutada erivahendeid, et 
võtta kohustusi, mille maht ületab mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäära. 
Maksed jäid mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäära piiresse Vt punktid 2.3–2.4. 

2.40. COVID-19 pandeemiale reageerimiseks kasutas EL kiiresti eelarvet, et anda
toetust ümberpaigutuste ja paranduseelarvete abil. Paranduseelarvetega eraldati 
COVID-19-ga seotud kuludeks 3,3 miljardit eurot täiendavaid kulukohustuste 
assigneeringuid ja 9,4 miljardit eurot maksete assigneeringuid. Lisaks suurendas EL 
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide reeglite paindlikkust, et pakkuda 
liikmesriikidele täiendavat likviidsust ja suuremat paindlikkust Vt punktid 2.5–2.6. 

2.41. Komisjon teavitas meid, et 2020. aasta lõpu seisuga võimaldati võtta
COVID-19-ga seotud eesmärkideks otsese ja kaudse eelarve täitmise raames 
12,9 miljardit eurot kulukohustusi. Leidsime, et ligikaudu 0,2 miljardit eurot 
COVID-19-ga seotud summasid ei olnud lisatud nende kulukohustuste (12,9 miljardi 
eurot) hulka, kuigi need olid komisjoni keskses raamatupidamissüsteemis märgitud 
COVID-19-ga seotud summadena. Komisjoni teabe kohaselt võeti jagatud eelarve 
täitmise raames kohustusi või sõlmiti lepinguid veel 34,2 miljardi euro suuruses 
summas, mille tulemusel moodustasid COVID-19-ga seotud eesmärkideks eraldatud ELi 
vahendid kokku 47,1 miljardit eurot. Komisjon ei ole veel avaldanud aruannet 
COVID-19-ga seotud kulutuste kohta. Vt punktid 2.7–2.8. 

2.42. Täitmata kulukohustuste summa ületas 300 miljardit eurot. Komisjoni
prognoosi kohaselt peaks nende suurus jääma kuni 2027. aastani üsna stabiilseks 
(Euroopa taasterahastut arvestamata). Täitmata kulukohustused suurenevad aga juhul, 
kui (nagu aastatel 2016–2020) kulukohustused püsivad suured ja väljamaksetaotluste 
maht on samas programmide aeglase rakendamise tõttu oodatust väiksem Vt 
punktid 2.9–2.11. 
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2.43. Mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 kulukohustuste assigneeringud
kasutati peaaegu täielikult ära. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide aeglasema 
rakendamise tõttu kasutati maksete assigneeringuid sellel seitsmeaastal perioodil 
alates 2016. aastast aga oodatust vähem. Maksete kogumaht oli peaaegu 45 miljardit 
eurot väiksem kui mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 ülemmäär (vt 
punktid 2.12–2.16). 

2.44. Vahendite kasutusmäär on madalam kui eelmises mitmeaastases
finantsraamistikus. Keskmine kumulatiivne kasutusmäär moodustas vaid 55%. 
Kasutusmääras on liikmesriigiti märkimisväärseid erinevusi. On oht, et liikmesriikidele 
eraldatud Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide allesjäänud vahendeid 
(209 miljardit eurot) ei suudeta täies ulatuses ära kasutada Vt punktid 2.17–2.20. 

2.45. Viivitused nõutavate õigusaktide vastuvõtmisel ja perioodi 2014–2020
Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendite üldine aeglane kasutamine 
võivad põhjustada viivitusi mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 jagatud eelarve 
täitmise vormis hallatavate vahendite kasutamisel. Kuigi COVID-19-ga seotud meetmed 
on aidanud liikmesriikidel pandeemiale kiiresti reageerida, on oht, et võib nappida 
haldusressursse, mis on vajalikud nii taaste- ja vastupidavusrahastust kui ka uuest 
mitmeaastasest finantsraamistikust ja eelmisest mitmeaastasest finantsraamistikust 
tuleneva märkimisväärse kasvu haldamiseks. See oht on eriti suur uue mitmeaastase 
finantsraamistiku esimestel aastatel ning võib põhjustada täiendavaid viivitusi, 
kontrollisüsteemide nõrgenemist, õigusnormide rikkumist ja ebausaldusväärset 
finantsjuhtimist Vt punktid 2.21–2.33. 

2.46. Euroopa taasterahastu ja TERA vahendite kasutuselevõtu tõttu suureneb ELi
eelarve riskipositsioon lähiaastatel märkimisväärselt – ligikaudu 940 miljardi euro võrra 
Seda kavatsetakse tasakaalustada ELi rahastamisvõime tõstmisega, mis saavutatakse 
omavahendite ülemmäära ajutise suurendamise abil. Vt punktid 2.34–2.38. 
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Soovitused 

Soovitus 2.1. Aruandlus COVID-19-ga seotud eesmärkideks 
eraldatud ELi vahendite kohta  

Selleks et võimaldada põhjalikku aruandlust COVID-19 pandeemiaga seotud 
kulukohustuste ja kulude kohta (sh 2020. aastal võetud kohustused ja sõlmitud 
lepingud), peaks komisjon ühtlustama COVID-19-ga seotud eesmärkidel kasutatud ELi 
eelarvekulude kirjendamist ja andma nende kohta eelarvepädevatele institutsioonidele 
vähemalt kord aastas aru nii kaua, kui seda peetakse vajalikuks. 

Ajakava: 2021. aasta lõpp 

Soovitus 2.2. Täitmata kulukohustuste järkjärguline 
vähendamine 

Selleks et vähendada täitmata kulukohustuste üldist mahtu järgnevatel aastatel, peaks 
komisjon analüüsima nende suurenemise põhjuseid ja võtma analüüsi tulemuste 
põhjal asjakohaseid meetmeid. 

Ajakava: 2023. aasta lõpp 

Soovitus 2.3. ELi toetussummade potentsiaali suurendamine 

Võttes arvesse eelseisvatel aastatel kättesaadavate ELi rahaliste vahendite mahu ja 
liikide olulist suurenemist, sealhulgas eelmisest mitmeaastasest finantsraamistikust 
järele jäänud summasid, peaks komisjon toetama liikmesriikide ametiasutusi täiendava 
nõustamisega, et aidata liikmesriikidel neid vahendeid mõistlikkult kasutada. 

Ajakava: 2022. aasta lõpp 
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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 
2020. aastal. 

Selgitus 3.1 

Tulude jaotus 2020. aastal (*) 

2020. aasta tulud kokku (**): 174,3 miljardit eurot 
(*) Vastavalt alustehingute ühtsele määratlusele (üksikasjad on toodud lisa 1.1 punktis 10). 
(**) Summa näitab ELi eelarve tegelikke tulusid. Tulemiaruandes esitatud 224,0 miljardi euro 
arvutamisel kasutati tekkepõhist arvestust. 

Allikas: Euroopa Liidu 2020. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne. 

Kogurahvatulul 
põhinevad 

omavahendid 123,0 
(70,6%)

Traditsioonilised 
omavahendid 
19,9 (11,4%)

Käibemaksupõhised 
omavahendid 
17,2 (9,9%)

ELi lepingute ja 
programmidega seotud 
osamaksed ja tagasimaksed 
8,2 (4,7%)

Ülejääk eelmisest 
eelarveaastast 

3,2 (1,8%)

Muud tulud 
2,8 (1,6 %)

174,3 
miljardit 

eurot

(miljardites eurodes)
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Lühikirjeldus 

3.2. Suurem osa tuludest (92%) jaotub kolme liiki omavahenditeks1:

a) kogurahvatulul põhinevad omavahendid moodustavad 70,6% ELi tuludest ja neid
kasutatakse pärast kõigi muude tuluallikate arvesse võtmist ELi eelarve
tasakaalustamiseks. Liikmesriikide osamaksed arvutatakse proportsionaalselt
vastavalt nende kogurahvatulule;

b) traditsioonilised omavahendid moodustavad 11,4% ELi tuludest. Need koosnevad
liikmesriikide kogutavatest impordi tollimaksudest. 80% kogusummast läheb ELi
eelarvesse ja ülejäänud 20% jääb liikmesriikidele kogumiskulude katteks;

c) käibemaksupõhised omavahendid moodustavad 9,9 % ELi tuludest. Selle
omavahendi raames tehtavad osamaksed arvutatakse ühtse määra 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 
(4,7% ELi tuludest), näiteks EAGFi ja EAFRD vastavuse kontrolliga seotud tulud, ning ELi 
mittekuuluvate riikide osalus ELi programmides ja tegevustes2. 

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 kaasa aidata üldise kinnitava 
avalduse esitamisele, nagu kirjeldatud lisas 1.1. Vaatasime 2020. aasta tuludega seoses 
läbi järgneva: 

a) 55-st komisjoni tagasinõudekorraldusest koosnev valim, mis koostati nii, et see
oleks statistiliselt esinduslik kõikide tululiikide suhtes;

1 Nõukogu 26. mai 2014. aasta otsus 2014/335/EL, Euratom Euroopa Liidu omavahendite 
süsteemi kohta (ELT L 168, 7.6.2014, lk 105), artikkel 2. 

2 Vt ülevaade nr 3/2021: „Kolmandate riikide osamaksed ELile ja liikmesriikidele“. 

91

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex:32014D0335
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW21_03/RW_third_countries_contributions_ET.pdf


 

 

b) komisjoni süsteemid, millega 

i) tagatakse, et liikmesriikide kogurahvatulu ja käibemaksu andmed oleksid 
asjakohased omavahendite arvutamiseks ning nende osamaksete 
arvutamiseks ja kogumiseks3; 

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 arvestussüsteemid kolmes liikmesriigis (Hispaania, 
Prantsusmaa ja Madalmaad), mis valiti välja nii nende kogutud tollimaksude 
summade kui meie riskihinnangu põhjal; 

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

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 alalaekumist4, st kogumata jäänud tollimakse, 
mis ei kajastu liikmesriikide traditsiooniliste omavahendite arvestussüsteemides. Kuna 
aga tollimaksude alalaekumine võib mõjutada liikmesriikide kindlaks määratud 
tollimaksusummasid, hindasime teist aastat järjest ELi meetmeid, mille eesmärk on 
vähendada nii alalaekumist kui ka ohtu, et traditsioonilised omavahendid ei ole 
täielikud. 

                                                      
3 Meie audit lähtus liikmesriikidega kokku lepitud kogurahvatulu andmetest ja liikmesriikide 

koostatud ühtlustatud käibemaksubaasist. Me ei testinud otseselt komisjoni ja 
liikmesriikide koostatud statistikat ja andmeid. 

4 Erinevus riigis teoreetiliselt kogumisele kuuluva impordimaksude kogusumma ja tegelikult 
kogutavate impordimaksude vahel. 
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3.6. Selleks uurisime, millised tulemused olid komisjoni traditsiooniliste
omavahendite järelkontrollidel, mille käigus käsitleti liikmesriikide tollikontrolli 
strateegiaid impordi väärtuse tegelikust väiksemana näitamise riski vähendamiseks5. 
Samuti toetusime oma hiljutise tollikontrolli käsitleva eriaruande6 tulemustele. 
Aruandes hindasime, kas uus riskijuhtimisraamistik, mille komisjon töötas välja 
koostöös liikmesriikidega, tagab tollikontrolli ühetaolise kohaldamise, et kaitsta ELi 
finantshuve. 

5 Vt ka meie 2019. aasta aastaaruande punkt 3.14. 

6 Vt eriaruanne nr 4/2021: „Tollikontroll: ebapiisav ühtlustamine kahjustab ELi finantshuve“. 
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Tehingute korrektsus 
3.7. Käesolevas osas esitame oma tähelepanekud tehingute korrektsuse kohta.
Meie järeldus ELi raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute 
korrektsuse kohta põhineb meie hinnangul komisjoni tulude arvutamise ja kogumise 
süsteemide kohta7. Leidsime 55 tagasinõudekorraldusest koosneva valimi 
läbivaatamisel, et ühtki neist ei mõjutanud kvantifitseeritavad vead. Tehingute 
testimise tulemuste kokkuvõte on esitatud lisas 3.1. 

7 Vt lisa 1.1, punkt 10. 
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Sisekontrollisüsteemide elementide 
kontrollimine 
3.8. Nagu selgitatud punktis 3.4, uurisime väljavõtteliselt mitmeid süsteeme. Nende
süsteemide kohta esitatud tähelepanekud ei mõjuta meie üldist märkusteta arvamust 
ELi tulude korrektsuse kohta (vt 1. peatükk). Siiski osutavad need püsivatele 
puudustele kontrollisüsteemide tõhususes nii komisjoni kui ka liikmesriikide tasandil, 
millest kõige olulisemad mõjutavad komisjonipoolset kogurahvatulu kontrollitsükli 
lõpetamist ja traditsiooniliste omavahendite aruannete usaldusväärsust Madalmaades. 

Kogurahvatulu andmete 10 aastaks avatuks jätmine tekitab 
eelarvelist ebakindlust 

3.9. Komisjon uurib kogurahvatulu andmete mitmeaastase kontrollitsükli raames,
kas liikmesriikides rahvamajanduse arvepidamise koostamiseks rakendatavad 
menetlused on kooskõlas süsteemiga ESA 20108, ning kas kogurahvatulu andmed on 
võrreldavad, usaldusväärsed ja ammendavad9. 2020. aastal lõpetas komisjon oma 
kontrollitsükli, mis puudutas omavahenditega seotud kogurahvatulu andmeid alates 
2010. aastast10 kõigi liikmesriikide puhul, välja arvatud Prantsusmaa, kelle 
kontrollimine lükkus edasi, kuna riigi kogurahvatulu nimistus esitatud 
koostamismenetluste kirjeldus oli ebarahuldav, nagu oleme varasematel aastatel 

8 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). 

9 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. 

10 Välja arvatud Horvaatia, kus avatuks jäänud andmete ajavahemik algab 2013. aastast. 
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teatanud11. See tekitab ebakindlust nii Prantsusmaa kui teiste liikmesriikide tulevaste 
osamaksete arvutamisel. 

3.10. Kontrollitsükli lõpetamise tulemusena kehtestas komisjon suure hulga 
kogurahvatulu reservatsioone seoses liikmesriikides kasutatud konkreetsete 
koostamismenetlustega, mis nõudsid parandamist12 (vt lisa 3.2). Need reservatsioonid, 
kui välja arvata reservatsioon üleilmastumise mõju kohta rahvamajanduse kogutulule 
(vt punkt 3.11), hoiavad liikmesriikide statistilised andmed muudatuste jaoks kümne 
aasta vältel avatuna13. See suurendab märkimisväärselt riikide eelarvete ebakindlust 
seoses kogurahvatulul põhinevate osamaksetega, nagu oleme varem teatanud14. 

Üleilmastumise mõju kogurahvatulule ei ole nõuetekohaselt 
käsitletud 

3.11. Seoses kogurahvatulu reservatsiooniga, mis puudutab üleilmastumise mõju 
ja mis võimaldab arvesse võtta rahvusvaheliste ettevõtete teadus- ja arendustegevuse 
varade täpsemat suurust15, lühendas komisjon andmete läbivaatamise perioodi, 
muutes 2018. aasta muudatuste tegemise algusaastaks. Ehkki sellega võetakse arvesse 
liikmesriikide raskusi andmete kogumisel rahvusvahelistelt ettevõtetelt varasemate 
aastate kohta, nõrgendab selline erand liikmesriikide 2010.–2017. aasta kogurahvatulu 
võrreldavust, usaldusväärsust ja ammendavust. Selline piirang ei ole kooskõlas ELi 
eeskirjadega16 kogurahvatulul põhinevate omavahendite arvutamise kohta. 

                                                      
11 Vt meie 2018. aasta aastaaruande punkt 4.18 ja 2019. aasta aastaaruande punkt 3.21. 

12 Protsessipõhised reservatsioonid asendati tehingupõhiste ja horisontaalsete 
reservatsioonidega. 

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

14 Vt eriaruande nr 11/2013: „Õigete kogurahvatulu andmete saamine: struktureeritum ja 
sihipärasem lähenemisviis muudaks komisjoni kontrolli mõjusamaks“ punktid 68–70 ja 
2. soovitus ning 2014. aasta aastaaruande punktid 4.9–4.10 ja 1. soovitus. 

15 Vt meie 2019. aasta aastaaruande punkt 3.20. 

16 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 10b lõige 4. 
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Hoolimata olukorra paranemisest on käibemaksu 
reservatsioonide ja traditsiooniliste omavahendite avatud 
punktide arv endiselt suur 

3.12. Vaatasime läbi käibemaksubaasi ja traditsiooniliste omavahendite arvutamise
komisjonipoolse kontrollimise protsessi ning anname ülevaate avastatud puudustest, 
mida käsitletakse komisjoni kehtestatud reservatsioonides ja avatud punktides 
(vt lisa 3.2). Eelmise aastaga võrreldes suurenes käibemaksu reservatsioonide arv 95-lt 
104-le (9%) ja traditsiooniliste omavahendite avatud punktide arv vähenes 356-lt 326-
le (8%). Samas täheldasime suuri edusamme liikmesriikide varasematel aastatel
tuvastatud puuduste kõrvaldamisel, mille tulemusena tühistati
käibemaksureservatsioone ja suleti traditsiooniliste omavahendite avatud punkte.
Terve rida puudusi on aga endiselt kõrvaldamata.

Puudused püsivad traditsiooniliste omavahendite arvestamises 
ja haldamises liikmesriikide poolt 

3.13. Uurisime, kuidas koostavad kolm liikmesriiki (Hispaania, Prantsusmaa ja
Madalmaad) oma kogutud ja veel kogumata tollimaksude aruanded17, samuti 
vaatasime läbi nende ELi eelarvesse kantavate traditsiooniliste omavahendite 
haldamise menetlused (vt lisa 3.3). Meie hinnang liikmesriikide peamistele 
traditsiooniliste omavahendite sisekontrollisüsteemidele on esitatud joonisel 3.1. 

17 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. Hinnang valitud liikmesriikide peamistele traditsiooniliste 
omavahendite sisekontrollisüsteemidele 

  
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

3.14. Me ei tuvastanud olulisi probleeme Prantsusmaa traditsiooniliste 
omavahendite (nii kogutud kui veel kogumata tollimaksude) aruannete koostamisel. 
Kahes teises kontrollitud liikmesriigis leidsime aga, et varem tuvastatud puudused 
püsivad endiselt (vt selgitus 3.2). 

Traditsiooniliste 
omavahendite 

osamaksed 2020

MadalmaadPrantsusmaa Hispaania

Traditsiooniliste 
omavahendite 

aruannete 
koostamine

Kogutud 
tollimaksude 

haldamine

Kogumata
tollimaksude 

haldamine

Ei ole mõjusÜldjoontes mõjus Osaliselt mõjus

1,7 miljardit eurot, 8% 
traditsiooniliste 
omavahendite 
kogusummast

3,1 miljardit eurot, 16% 
traditsiooniliste 
omavahendite 
kogusummast

1,3 miljardit eurot, 7% 
traditsiooniliste 
omavahendite 
kogusummast
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Selgitus 3.2 

Püsivad puudused traditsiooniliste omavahendite aruannete 
koostamisel kasutatavates liikmesriikide kontrollisüsteemides 

Hispaania 

Oma 2018. aasta aastaaruandes18 juhtisime tähelepanu sellele, et Hispaania 
kogutud tollimaksude aruanded sisaldasid käsitsi tehtud kandeid IT-süsteemi 
loodud automaatsete broneeringute tasaarvestamiseks. Leidsime, et ELi eelarve 
jaoks kättesaadavaks tehtud summasid oli loata manuaalse sekkumise tõttu poole 
miljoni euro võrra valesti vähendatud. 

Ehkki leidsime, et ekslike automaatsete broneeringute avastamine ja parandamine 
on paranenud, täheldasime ka seda, et kuna IT-süsteem ei ole muutunud, püsib 
Hispaania traditsiooniliste omavahendite aruannete ebaõige koostamise oht. 

Madalmaad 

Alates 2013. aastast19 oleme mitmel korral teatanud, et meil ei ole võimalik 
nõuetekohaselt hinnata Madalmaade aruannete (sealhulgas nii kogutud kui veel 
kogumata tollimaksude aruannete) usaldusväärsust, kuna tolli infosüsteemid ei 
võimalda meil auditijälge luua. Nende IT-süsteemi piirangute tõttu ei suutnud ka 
riiklikud tolliasutused tõendada, et nad oleksid nõuetekohaselt vähendanud 
maksmata tollimaksude kahekordse kirjendamise riski raamatupidamisarvestuses 
ning et võlgnikelt saadud osalised maksed jaotati õigesti traditsiooniliste 
omavahendite ja riigi tulude vahel. 

Hoolimata sellest, et Madalmaade ametiasutused kinnitasid meile 2017. aastal, et 
need probleemid lahendatakse 2018. aasta märtsiks, on need kolm aastat hiljem 
endiselt alles. 

3.15. 2020. aastal uuris komisjon põhjalikumalt süsteeme, mida riikide
tolliasutused kasutavad traditsiooniliste omavahendite aruannete koostamiseks. 10-st 
kontrollitud liikmesriigist hindas komisjon nende aruannete usaldusväärsuse osaliselt 
rahuldavaks kuues liikmesriigis20 ja üldiselt rahuldavaks neljas liikmesriigis21. 

18 Vt meie 2018. aasta aastaaruande punkt 4.9 ja selgitus 4.2. 

19 Vt meie 2013. aasta aastaaruande punkt 2.17 ja 2017. aasta aastaaruande punkt 4.14. 

20  Bulgaaria, Prantsusmaa, Malta, Portugal, Slovakkia ja Rootsi. 

21 Tšehhi, Saksamaa, Ungari ja Poola. 
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3.16. Sarnaselt varasematele aastatele22 täheldasime puudusi kindlaksmääratud, 
kuid riiklike tolliasutuste poolt veel kogumata maksude haldamises. 

3.17. Leidsime auditeeritud liikmesriikides viivitusi tollivõlgadest teatamisel ja/või 
nende arvestamises (Prantsusmaal ja Madalmaades) ning selliste võlgade 
sissenõudmisel (Hispaanias, Prantsusmaal ja Madalmaades), samuti lootusetute 
tollimaksude hilinenud mahakandmist raamatupidamisarvestuses (Madalmaades). Ka 
komisjon tuvastab selles valdkonnas jätkuvalt puudusi ja teavitab nendest, ehkki on 
andnud liikmesriikidele kõnealuste kohustuste täitmiseks lisajuhiseid. 

Impordiandmete süstemaatilise järelevalve puudumine ja ELi 
tasandil ebapiisavalt ühtlustatud tollikontroll 

3.18. Märkisime tollikontrolli käsitlevas 2021. aasta eriaruandes, et komisjon ei ole 
süstemaatiliselt analüüsinud kogu ELi impordi andmeid, avastamaks tollis 
finantsriske23. Seda kinnitab ka meie 2017. aasta aastaaruandes esitatud soovituse 
järelkontroll (vt lisa 3.4). Impordiandmete ebapiisav järelevalve ELi tasandil seab ohtu 
riskijuhtimise tõhususe, mille alusel valivad liikmesriigid tollikontrolli suunatavad 
impordideklaratsioonid. 

3.19. Kuigi meie eriaruandes tunnistati, et komisjoni riskijuhtimise raamistik on 
oluline samm tollikontrolli ühetaoliseks kohaldamiseks, järeldasime siiski, et see ei taga 
impordi tollikontrolliks valimise piisavat ühtlustamist liikmesriikide tasandil, et kaitsta 
ELi finantshuve24. See tuleneb peamiselt puudustest raamistiku ülesehituses ELi 
tasandil, mis võimaldavad liikmesriikidel seda märkimisväärselt erineval viisil 
rakendada. Täheldasime, et komisjon avastas traditsiooniliste omavahendite 
järelkontrolli käigus liikmesriikides jätkuvalt puudusi ja erinevusi mitmesuguste riiklike 
kontrollistrateegiate vahel, mille eesmärk on vähendada alahinnatud impordi riski (vt 
selgitus 3.3). 

                                                      
22 Vt näiteks 2019. aasta aastaaruande punkt 3.9, 2018. aasta aastaaruande punkt 4.10 ja 

2017. aasta aastaaruande punkt 4.15. 

23 Vt eriaruanne nr 4/2021: „Tollikontroll: ebapiisav ühtlustamine kahjustab ELi finantshuve“, 
punkt 33. 

24 Samas, punkt 62. 
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Selgitus 3.3 

Komisjoni hinnangul on liikmesriikide tollikontrolli strateegiad, mis 
on mõeldud impordi väärtuse tegelikust väiksemana näitamise riski 
vähendamiseks, üldjuhul endiselt ebapiisavad 

Komisjon tegi 2018. ja 2019. aastal traditsiooniliste omavahendite kontrolle, et 
uurida kõigi liikmesriikide tollikontrolli strateegiaid impordi väärtuse tegelikust 
väiksemana näitamise riski vähendamiseks. Tema hinnangul oli riiklik 
kontrollistrateegia kas osaliselt rahuldav või mitterahuldav 28 liikmesriigist 24-s25. 
Meie poolt läbi vaadatud komisjoni 2019. ja 2020. aasta järelkontrollid näitasid, et 
kolm liikmesriiki ja Ühendkuningriik olid oma kontrollistrateegiat parandanud 
(mitterahuldavast osaliselt rahuldavaks). Üldiselt on olukord siiski endiselt 
ebapiisav. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni traditsiooniliste omavahendite kontrolliaruannete põhjal. 

25 Vt meie 2019. aasta aastaaruande punktid 3.13 ja 3.14. 

4

4

15

19

9

5

Esialgne hinnang

Hinnang pärast järelkontrolli

Mitterahuldav

Liikmesriigid ja Ühendkuningriik

Osaliselt rahuldav
Üldjoontes rahuldav
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Iga-aastased tegevusaruanded 
3.20. Üldiselt kinnitas DG BUDGi ja Eurostati 2020. aasta tegevusaruannetes
esitatud teave meie leide ja järeldusi. DG BUDGi aasta tegevusaruanne ei hõlmanud 
aga puudusi, mida me avastasime seoses traditsiooniliste omavahendite aruannete 
koostamisega Madalmaades nii kogutud kui veel kogumata tollimaksude kohta (vt 
selgitus 3.2) 

3.21. DG BUDG säilitas viiendat aastat järjest reservatsiooni, mille kohaselt on ELi
eelarvesse üle kantud traditsiooniliste omavahendite summad ebatäpsed, kuna 
aastatel 2011–2017 Hiinast imporditud tekstiilitoodete ja jalatsite väärtus on hinnatud 
tegelikust väiksemaks. Reservatsioon kehtestati esimest korda 2016. aastal, kui 
Ühendkuningriigile omistatav traditsiooniliste omavahendite alalaekumine 
kvantifitseeriti, ning seejärel laiendati seda 2018. aastal kvantifitseerimata kujul 
teistele liikmesriikidele. 

3.22. Komisjoni rikkumismenetlus Ühendkuningriigi vastu seoses traditsiooniliste
omavahendite kahjumiga, mis tuleneb Hiinast pärit alahinnatud impordist, ootab 
Euroopa Liidu Kohtu otsust. Viimane samm oli Euroopa Kohtu istung 8. detsembril 
2020. Nimetatud reservatsioonist tulenev võimalik kogukahju, mis kirjendatakse 
Euroopa Liidu 2020. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes nõuetena, 
ulatus 2,1 miljardi euroni (põhisumma). Kirjendatud on ka 1,6 miljardi euro suurune 
intress, kuna suur osa hinnangulisest tollimaksust, mida ei ole veel kättesaadavaks 
tehtud, pärineb 2011. aastast. 
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Järeldused ja soovitused 

Järeldus 

3.23. Kokkuvõttes osutab 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 hindasime teatavates liikmesriikides, ja 
kogurahvatulu kontrollitsükli lõpetamine, mida me hindasime komisjonis, olid aga 
püsivate puuduste tõttu osaliselt mõjusad (vt punktid 3.9–3.17). 

3.24. Leidsime ka tollimaksude alalaekumise vähendamiseks mõeldud 
liikmesriikide kontrollides olulisi puudusi, mille parandamiseks on vaja ELi meetmeid. 
Need puudused ei mõjuta meie auditiarvamust tulude kohta, sest need ei puuduta 
raamatupidamise aastaaruande aluseks olevaid tehinguid, vaid pigem riski, et 
traditsioonilised omavahendid ei ole täielikud. Oma hiljutises eriaruandes tollikontrolli 
kohta soovitasime selles valdkonnas olukorda parandada26 (vt punktid 3.18 ja 3.19). 

Soovitused 

3.25. Lisas 3.4 on toodud leiud meie 2017. aasta aastaaruandes esitatud kahe 
soovituse ja 2018. aasta aastaaruandes esitatud kahe soovituse põhjal võetud 
meetmete kohta, mille täitmise tähtaeg oli 2020. aasta lõpp. Komisjon oli suuremas 
osas täitnud ühe ning osaliselt kolm soovitust. 

3.26. Varasemate soovituste täitmise analüüsi ning 2020. aastat puudutavate 
leidude ja järelduste alusel esitame järgmised soovitused. 

                                                      
26 Vt eriaruanne nr 4/2021: „Tollikontroll: ebapiisav ühtlustamine kahjustab ELi finantshuve“, 

1. soovitus „Ühtlustada tollikontrolli tegemist“ ja 2. soovitus „Arendada ELi tasandil välja ja 
võtta kasutusele täiemahuline analüüsi- ja koordineerimissuutlikkus“. 
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Soovitus 3.1. Vaadata läbi ja ajakohastada kontrolli 
lähenemisviis, et lühendada ajavahemikku, mille jooksul 
kogurahvatulu andmed jäävad avatuks 

Soovitame komisjonil läbi vaadata ja ajakohastada oma lähenemisviis liikmesriikide 
kogurahvatulu andmete kontrollimiseks tulevaste mitmeaastaste tsüklite ajal, et 
protsessi veelgi ühtlustada ja lühendada ajavahemikku, mille jooksul kogurahvatulu 
andmed pärast tsükli lõppu avatuks jäävad. 

Tähtaeg: 2024. aasta lõpp (praeguse kontrollitsükli lõpp) 

Soovitus 3.2. Vajatakse täiendavaid meetmeid üleilmastumise 
poolt kogurahvatulule avalduva mõju asjakohaseks 
käsitlemiseks 

a) Soovitame, et komisjon parandaks koostöös liikmesriikide statistikaametitega
seda, kuidas võtta arvesse üleilmastumise mõju rahvamajanduse arvepidamisele,
et käsitleda sellega seotud kogurahvatulu reservatsiooni (alates aastast 2018).

b) Kui nimetatud reservatsiooni tühistamise mõju rahvamajanduse arvepidamisele
oleks liikmesriigiti väga erinev, peaks komisjon uuesti hindama varasemate
aastate kogurahvatulu andmete kvaliteeti ning teavitama eelarvepädevaid
institutsioone sellest, kuidas võib muudetud statistika mõjutada liidu
eelarvetulusid alates aastast 2010.

Tähtaeg: 2023. aasta keskpaigaks 

Soovitus 3.3. Madalmaade traditsiooniliste omavahendite 
aruannete usaldusväärsus 

Soovitame Madalmaadel tagada oma traditsiooniliste omavahendite kuu- ja 
kvartaliaruannete usaldusväärsuse, kõrvaldades oma tolli IT-süsteemi praegused 
puudused, mis on seotud auditijälje puudumise, kahekordse kirjendamise ohu ja 
osaliste maksete ebaõige jaotamisega. 

Tähtaeg: 2022. aasta lõpuks 
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Lisad 

3.1 lisa. Tulude valdkonna tehingute testimise tulemused 

  

2020 2019 

  
  

VALIMI SUURUS JA ÜLESEHITUS 

  
  

Tehingute arv kokku 55 55 

    
KVANTIFITSEERITAVATE VIGADE HINNANGULINE MÕJU 

   

Hinnanguline veamäär 

Ei ole 
olulisel 
määral 

vigadest 
mõjutatud 

Ei ole 
olulisel 
määral 

vigadest 
mõjutatud 

    
Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 
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3.2 lisa. Kehtivate kogurahvatulu reservatsioonide, 
käibemaksureservatsioonide ja traditsiooniliste omavahendite 
avatud punktide arv liikmesriikide kaupa seisuga 31.12.2018 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni andmete põhjal27. 

27 Kogurahvatulu reservatsioonide arv näitab üksnes tehingupõhiseid reservatsioone, mis 
põhinevad asjaomaste liikmesriikide alates 2010. aastast kogutud rahvamajanduse 
arvepidamise teatavatel komponentidel. Seatud on ka viis horisontaalset reservatsiooni 
iga liikmesriigi ja Ühendkuningriigi kohta, üks protsessipõhine kogurahvatulu 
reservatsioon, mis hõlmab Ühendkuningriigi kogurahvatulu andmeid 2016.–2020. aasta 
kohta, ja üks üldine reservatsioon Prantsusmaa kohta. 
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Belgia
Poola

Iirimaa
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Hispaania
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Portugal

Horvaatia
Austria

Bulgaaria
Taani

Itaalia
Malta

Slovakkia
Rootsi

Läti
Soome
Leedu
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Ungari
Küpros

Eesti
Sloveenia

Traditsiooniliste omavahendite avatud punktid Käibemaksureservatsioonid

Kogurahvatulu reservatsioonid

KOKKU 31.12.2020 326 104 157
KOKKU 31.12.2019 356 95 29

Traditsiooniliste 
omavahendite 
avatud punktid 

Käibemaksureservatsioonid 
Kogurahvatulu 

reservatsioonid        
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3.3 lisa. (Kogutud ja veel kogumata) tollimaksude aruannete 
koostamine ning nende kajastamine ELi raamatupidamises ja 
eelarves 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda kehtivate ELi õigusaktide ja eeskirjade alusel. 

Ettevõtted
Esitavad riiklikele tolliasutustele impordideklaratsioonid

Tasuvad kõik nõutud impordimaksud
Impordivad kaubad ELi turule

Kinnitava avalduse katvus 
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Liikmesriigid
Määravad tollimaksud kindlaks, kajastavad 
need raamatupidamisarvestuses ja koguvad 

kokku
Annavad komisjonile aru 

Kuuaruanne
kogutud tollimaksude kohta

Liikmesriigid
Maksavad 80% kogutud tollimaksudest 

(traditsioonilised omavahendid)
ELi eelarvesse

ELi raamatupidamisarvestus ja eelarve 
Summad kajastatakse 

raamatupidamisarvestuses saadud 
tuluna

Need lisatakse ELi eelarvesse 

Kvartaliaruanne
veel kogumata tollimaksude kohta

Liikmesriigid
Võtavad kõik vajalikud meetmed, et 

tagada võlgade sissenõudmine 
Haldavad veel kogumata tollimakse

ELi raamatupidamisarvestus 
Summad kajastatakse 

raamatupidamisarvestuses saadaoleva 
tuluna (nõuded)



 

 

3.4 lisa. Varasemate soovituste põhjal võetud meetmed 

Tulude valdkonna varasemate soovituste põhjal võetud meetmed 

Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täitmisel 

Täitmata Ei 
kohaldata 

Puudulik 
tõendusmaterjal Suuremas 

osas 
Osaliselt 

2017 

Esitame komisjonile järgmised soovitused. 
Traditsioonilised omavahendid 
Soovitus 1: 
parandada 2020. aasta lõpuks impordivoogude seiret, 
sealhulgas kasutada laialdasemalt andmekaeve 
tehnoloogiaid, et analüüsida ebatavalisi 
tehingutavasid ja nende aluseks olevaid põhjuseid, 
ning tegutseda kiiresti tagamaks, et maksmisele 
kuuluvad traditsiooniliste omavahendite summad 
oleksid liidule üle kantud. 

  X    

Käibemaksupõhised omavahendid 
soovitus: 
vaadata 2019. aasta lõpuks läbi kehtiv 
kontrolliraamistik ja paremini dokumenteerida selle 
rakendamine, kontrollides liikmesriikide kaalutud 
keskmiste maksumäärade arvutuste õigsust 
ühtlustatud käibemaksu arvestusbaaside arvutamisel. 

 X     
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Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täitmisel 

Täitmata Ei 
kohaldata 

Puudulik 
tõendusmaterjal Suuremas 

osas 
Osaliselt 

2018 

Esitame komisjonile järgmised soovitused. 
Soovitus 1: 
rakendada 2020. aasta lõpuks traditsiooniliste 
omavahendite kontrolli kavandamiseks paremini 
struktureeritud ja dokumenteeritud riskihindamist, 
mis hõlmab ka analüüsi iga liikmesriigi riskitaseme ja 
riskide kohta seoses A- ja B-arvestuse koostamisega. 

X 

Soovitus 2: 
tõhustada 2020. aasta lõpuks traditsiooniliste 
omavahendite A- ja B-arvestuse aruannete kuu- ja 
kvartalikontrollide katvust, tehes põhjalikumat 
analüüsi ebaharilike muutuste kohta, et kiiresti 
tuvastada võimalikud kõrvalekalded. 

X 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

Edusammude analüüsi puudutavad märkused: 

2017. aasta aastaaruanne 

Soovitus 1: 

komisjon (DG BUDG) kasutab praegu THESEUSe ja Surveillance II andmebaase, et jälgida impordi väärtuse tegelikust väiksemana näitamise suundumusi liikmesriikides. 
2020. aasta detsembris moodustas DG BUDG uue andmeanalüüsi meeskonna, et toetada tollipoliitika otsuseid ja jõustamisstrateegiat. Siiski ei ole veel kindlaks määratud 
meeskonna kohustusi, andmeanalüüsi sagedust ja sellise analüüsi kasutamist. 
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Komisjon (DG TAXUD) on alustanud mitmesuguste vahendite kasutuselevõttu, mis parandavad impordivooge käsitlevate andmete analüüsi. Komisjon leiab siiski, et nende 

voogude seire ei parane märkimisväärselt enne, kui võetakse kasutusele Surveillance III andmebaas28, mis tõenäoliselt ei valmi enne 2023. aasta jaanuari. 

2019. aastal koondasid komisjoni talitused (DG BUDG, DG TAXUD ja OLAF) vahendeid ühise analüüsivõimekuse katseprojekti läbiviimiseks, et uurida 
andmekaeve/analüüsitehnikate kasutamist. Selle projekti järelmeetmed on käimas. 

2020. aasta septembris avaldas komisjon oma tollialase tegevuskava aastateks 2020–2024, milles nähakse ette andmeanalüüsi arendamine ELi tasandil. Meile teadaolevalt 
kavatseb komisjon meie soovituse täielikult täita 2022. aasta lõpuks. 

Soovitus 2: 

Komisjon (DG BUDG) vaatas läbi oma menetlused, millega kontrollitakse liikmesriikide käibemaksu kaalutud keskmise määra arvutusi. See on parandanud kontrollide 
läbipaistvust, jälgitavust ja järjepidevust. Leidsime siiski, et rahvamajanduse arvepidamise võimalike puuduste (mis on hõlmatud rahvamajanduse kogutulu üldiste 
reservatsioonidega) mõju hindamist kaalutud keskmise käibemaksumäära arvutamisele ei ole nõuetekohaselt tõendatud. 

2018. aasta aastaaruanne 

Soovitus 1: 

Pooldame komisjoni (DG BUDG) algatatud traditsiooniliste omavahendite kontrolli kavandamiseks kasutatava riskihindamise viimist kindlamale alusele. Täheldasime aga, et 
riskihindamisraamistikus ei kajastu endiselt hinnang iga liikmesriigi riskitaseme kohta. Traditsiooniliste omavahendite kontrolliks valitud valdkonnad ei põhine veel tolliga 
seotud riskide, sealhulgas nende mõju ja tõenäosuse laiemal hindamisel. 

Soovitus 2: 

Kooskõlas meie soovitusega ei laiendatud komisjoni (DG BUDG) kogutud ja veel kogumata tollimaksudeklaratsioonide (A- ja B-arvestus) kuu- ja kvartalikontrollide ulatust 
ebatavaliste suundumuste avastamiseks. Üldiselt piirdub see jätkuvalt traditsiooniliste omavahendite kuu- ja kvartaliaruannete järjepidevuse kontrollimisega. Nende 
aruannete analüüsi kasutatakse ka iga-aastaste traditsiooniliste omavahendite kontrollide ettevalmistamiseks. 2020. aastal alustas komisjon (DG BUDG) sihtotstarbelisi 
kontrolle ja dokumendiauditeid, et reageerida traditsiooniliste omavahendite haldamist mõjutavatele uutele suundumustele, nagu impordi väärtuse tegelikust väiksemana 
näitamisega seotud riskid mõnes liikmesriigis. 

28 Vt meie 2019. aasta aastaaruande selgitus 3.2. 
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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 2020. aasta peamistest tegevustest ja kulutustest. 

Selgitus 4.1 

Mitmeaastase finantsraamistiku alamrubriigi 1a „Konkurentsivõime 
majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks“ kulutuste jaotus 2020. 
aastal 

Muud meetmed ja 
programmid 
3,4 (14,1%)

Kosmos 
1,6 (6,5%)

Transport ja 
energeetika 
2,4 (10,2%)

Haridus, koolitus, 
noored ja sport  
3,1 (12,8%)

Teadusuuringud 
13,6 (56,4%)

Konkurentsivõime 
24,1 

(13,9%)

2020. aasta maksete osakaal ELi eelarves ja nende jaotus

(miljardites eurodes)

173,3
miljardit 

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

Allikas: Euroopa Liidu 2020. 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 (ja sellele eelnenud seitsmes teadusuuringute raamprogramm2, FP7) 
ning haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus+“. Mitmeaastase 
finantsraamistiku alamrubriiki 1a 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 selliseid 
rahastamisvahendeid nagu Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI). 

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

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

vahe-/lõppmaksed:  6,3

kokku: 16,3

eelrahastamise tasaarvestamine⁽**⁾: 10,0

kokku: 24,1

0 5 10        15   20 

eelrahastamise maksed⁽*⁾: 17,8

25

Auditi
andmekogum

Maksed

(miljardites eurodes)
2020. aasta auditi andmekogum võrreldes maksetega
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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 
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 2020. aastal järgmist: 

a) 133 tehingust koosnevat valimit vastavalt lisa 1.1 punktis 9 esitatud
põhimõtetele. Valim koostati nii, et see oleks statistiliselt esinduslik mitmeaastase
finantsraamistiku kogu alamrubriigi 1a kulutuste suhtes. See koosnes 84-st
teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonna tehingust („Horisont 2020“ raames
80 ja seitsmenda raamprogrammi raames 4) ning 49-st muude programmide ja
tegevuste tehingust (eelkõige Euroopa ühendamise rahastu, programm
„Erasmus+“, rahastamisvahendid ja kosmoseprogrammid). Auditeeritud
toetusesaajad asusid 22 liikmesriigis ja Ühendkuningriigis ning viies 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) teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi (DG RTD), sidevõrkude, sisu ja
tehnoloogia peadirektoraadi (DG CONNECT) ning Innovatsiooni ja Võrkude
Rakendusameti (INEA) iga-aastastes tegevusaruannetes sisalduvat tehingute
korrektsust puudutavat teavet, mille komisjon lisas seejärel oma iga-aastasesse
haldus- ja tulemusaruandesse;

c) komisjoni poolt selliste meetmete rakendamist, millega käsitletakse kontrollikoja
poolt eelmistel aastatel tuvastatud probleeme, mis on seotud programmi
„Horisont 2020“ kulude korrektsuse järelauditite usaldusväärsusega. Keskendume
nendele teemadele igal aastal, et edaspidi oleks võimalik paremini kasutada
olemasolevat tehingute korrektsust puudutavat teavet.
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Tehingute korrektsus 
4.6. Tehingute testimise tulemuste kokkuvõte on esitatud lisas 4.1. Kontrollitud
133 tehingust sisaldas vigu 64 (48%). Kvantifitseeritud 37 vea alusel on meie 
hinnanguline veamäär 3,9%3. Selgituses 4.2 näidatakse eri veatüüpide osakaalu meie 
2020. aasta hinnangulises veamääras, eristades teadusuuringute tehinguid muudest 
tehingutest. 

Selgitus 4.2 

Veatüüpide osakaal kogu hinnangulises veamääras 

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 teadusuuringute ja 
innovatsiooni valdkonna valimi 84 tehingust 28-s. See moodustab 66% selle 
alamrubriigi hinnangulisest veamäärast 2020. aastal. 

3 Meie hinnangulise veamäära arvutus põhineb esinduslikul valimil. Esitatud arv on parim 
hinnang. Kontrollikojal on 95% suurune kindlus, et andmekogumi veamäär on vahemikus 
1,9 % ja 5,8% (vastavalt alumine ja ülemine veapiir). 
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27%
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16%
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Rahastamiskõlbmatud kaudsed ja alltöövõtukulud

Hanketeadetes või hankedokumentides loetletud
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34%
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4.8. Oleme varem teatanud programmi ülesehituse ja komisjoni kontrollistrateegia
täiustustest seoses programmiga „Horisont 2020“4. Teatavad lihtsustused on muutnud 
toetusesaajate elu lihtsamaks ja aidanud vähendada veariski. Meie audititöö 
tulemused ja komisjoni enda hinnang (vt punkt 4.32) näitavad siiski, et see ei ole 
vähendanud veamäära nii, et see oleks alla 2%-list olulisuse piirmäära. 

4.9. Muudes programmides ja tegevustes avastasime oma 49 tehingust koosnevas
valimis kvantifitseeritavaid vigu üheksas tehingus. Näiteks: 

a) üks hankemenetluse käigus õigusnormide rikkumise juhtum (Euroopa
ühendamise rahastu);

b) makse tegemise oluline tingimus täitmata5 (Euroopa tööturuasutuste programm);

c) kulud, mis on kantud väljaspool projekti rahastamiskõlblikkuse perioodi (Euroopa
statistikaprogramm);

d) rahastamiskõlbmatud personalikulud (söe ja terase teadusfondi teadusprogramm
ning Euroopa ühendamise rahastu).

4.10. Komisjon oli võtnud parandusmeetmeid, mis puudutasid otseselt meie
valimisse sattunud kuut tehingut. Parandusmeetmed olid kontrollikoja arvutuste jaoks 
asjakohased, kuna need vähendasid käesoleva peatüki kohta arvutatud hinnangulist 
veamäära 0,12 protsendipunkti võrra. 14 lõplike toetusesaajate tehtud 
kvantifitseeritava vea puhul ei suudetud komisjoni kehtestatud kontrollimenetlustega 
vigu enne kulude heakskiitmist ära hoida, avastada ega parandada. Enamik avastamata 
vigu oli seotud personalikuludega. Kui komisjon või toetusesaajate palgatud audiitorid6 
oleks kogu nende käsutuses olevat teavet asjakohaselt kasutanud, oleks peatüki 
hinnanguline veamäär olnud 1,6 protsendipunkti madalam. 

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

5 Auditeeritud toetusesaaja ei küsinud töökohale kandideerijate tulevastelt tööandjatelt 
kirjalikku kinnitust selle kohta, et ettevõtte tööhõivepoliitika ei kata kolimiskulusid. 
Kõnealuse kinnituse eesmärk on vältida selliste kulude topeltrahastamist. 

6 Komisjoni kontrollisüsteemi üks element on toetusesaajate palgatud audiitorite väljastatud 
tõendid finantsaruannete kohta (vt punkt 4.11). 
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4.11. Seoses teadusuuringute kuludega esitavad audiitorid, kellega toetusesaajad 
on projekti lõppedes ise lepingu sõlminud, audititõendid kuludeklaratsioonide kohta. 
Kõnealuste tõendite eesmärk on aidata komisjonil kontrollida, kas neis deklareeritud 
kulud on rahastamiskõlblikud. Oleme siiski korduvalt teatanud nende audititõendite 
puudustest7. Leidsime, et 14 avastatava kvantifitseeritava vea puhul ei olnud 
audititõendeid esitanud audiitorid avastanud kümmet. 

4.12. Lisaks ei testi lepingulised audiitorid teatavaid ühikuhindade liike, nagu 
teadustöö taristule riigiülese juurdepääsu pakkumise kulud, kuna komisjon ei nõua 
neilt sellist kontrolli. Kuigi ühikukulud on üldiselt vähem vigadest mõjutatud kui 
tegelike kulude hüvitamine, võib deklareeritud ühikute arv siiski olla ebatäpne, nagu 
näitavad meie auditid. Seega on ebatõenäoline, et komisjoni kontrollisüsteem neid 
vigu avastab. 

Personalikulud on jätkuvalt peamine vigade allikas, eelkõige 
teadusuuringute kulude puhul 

4.13. Programmi „Horisont 2020“ personalikulude deklareerimise eeskirjad on 
vaatamata lihtsustamise püüdlustele jätkuvalt keerulised ning nende arvutamine on 
väljamaksetaotlustes endiselt peamine vigade allikas. Nagu me märkisime oma 
eelmiste aastate aastaaruannetes8 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 28 tehingust 20, ehk enam 
kui 70% hõlmas personalikulude arvutamise metoodika ebaõiget kohaldamist. 

4.14. Oleme eelmistes aastaaruannetes9 juhtinud tähelepanu sellele, et vigu 
põhjustab reegel, mille kohaselt tuleb järgneva (käimasoleva) aruandeaasta kulude 
deklareerimiseks kasutada viimasel lõppenud eelarveaastal kohaldatud aastapõhist 
tunnihinda. Lisaks oleme märkinud, kui töötajad on töötanud ainult konkreetse 
projekti heaks, tekitab see reegel toetusesaajatele täiendavat halduskoormust ja 
mõjutab hüvitatavate kulude suurust. Eespool nimetatud varasem määr ei sisalda 
järgmise aasta võimalikku palgatõusu. Seetõttu ei järgi toetusesaajad sageli seda 

                                                      
7 2018. aasta aastaaruande punkt 5.15 ja 2019. aasta aastaaruande punkt 4.10. 

8 Punktid 5.34 (2017), 5.16 (2018) ja 4.11 (2019), ning 1. soovitus (2017), mida ei ole ikka veel 
täielikult täidetud. 

9 Punktid 5.17 (2018) ja 4.12 (2019). 
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reeglit ja deklareerivad tegelikult kantud kulud käimasoleval aruandeaastal. Leidsime 
2020. aastal üheksa sellist juhtumit. 

4.15. Toetusesaajad ei saa deklareerida käimasoleva eelarveaasta tegelikke 
palgakulusid, välja arvatud juhul, kui nad kasutavad kuupõhist tunnihinda. Meie auditid 
näitasid siiski, et selle variandiga seotud arvutused on liiga keerulised ja seetõttu harva 
õiged. Peamine probleem seisneb selles, et rohkem kui ühte kuud puudutavad maksed 
(näiteks puhkusetasu ja kolmeteistkümnes kuupalk) jaotatakse kuude peale, mil nad 
tegelikult teeniti. Toetusesaajad teevad selles jaotuses sageli vigu, moonutades seega 
igakuiseid tunnihindu. 

4.16. Muud, harvemad personalikulude vead hõlmasid tegelike arvude asemel 
teoreetiliste palgakulude kasutamist, rahastamiskõlbmatuid palgaelemente, 
rahastamiskõlbmatuid töötunde väljaspool projekti toetuskõlblikkusperioodi ning 
seotud kolmandate isikute lähetatud töötajate kulude ebaõiget deklareerimist. 

4.17. Seoses ajaarvestusega täheldasime komisjoni poolt programmi „Horisont 
2020“ tehtud lihtsustuste tõttu vähem ametlike nõuete mittetäitmise juhtumeid. 
Töögraafikute võrdlemine töölt puudumise andmete ja riigipühadega näitas aga, et 
paljudel juhtudel deklareerisid töötajad rahastatud projektide töötunde ka töölt 
puudutud päevade, riigipühade ja nädalavahetuste kohta. Süsteemide halb kvaliteet 
suurendab riski, et aluseks olevad töötundide andmed ei ole usaldusväärsed ja 
deklareeritud kulud on tegelikust suuremad. Ühel juhul ei esitanud toetusesaaja 
ajaarvestust ja seetõttu lugesime kõik personalikulud rahastamiskõlbmatuks. 

Alltöövõtuga seotud küsimused 

4.18. Komisjoniga toetuslepingu sõlmimisel peaksid toetusesaajad selgesõnaliselt 
märkima, milline osa tööst tellitakse allhankena, et vastavad kulud oleksid 
rahastamiskõlblikud ja tagatud oleks parim hinna ja kvaliteedi suhe. Oma ja alltöövõtu 
korras tehtava töö eristamine on oluline ka selleks, et määrata kindlaks, kas kaudsete 
kulude hüvitamist saab taotleda: toetusesaajatel ei ole õigust nõuda selliste kulude 
hüvitamist, kui ülesannete täitmiseks on sõlmitud allhankeleping. Samas on neil õigus 
taotleda enda täidetavate ülesannete eest toetust, mis moodustab 25% 
personalikuludest. 
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4.19. Leidsime mitu juhtumit, kus toetusesaajatel ei olnud piisavalt töötajaid ja nad
olid palganud väliskonsultante. Siiski ei olnud nad seda asjaolu komisjonile eelnevalt 
teatavaks teinud ning deklareerisid konsultantide teenuste kulud oma 
personalikuludena koos kaudsete kulude vastava kindla määraga. Neil juhtudel 
leidsime, et kõik kõnealused kulud ei ole rahastamiskõlblikud. 

4.20. Seda liiki viga puudutas peamiselt erasektori toetusesaajaid, kelle puhul on
tavaks kasutada teiste ettevõtete teenuseid. Toetusesaajad ei olnud alati teadlikud 
otseste personalikulude ja väliskonsultantide kulude erinevast kohtlemisest ELi 
rahastatavate programmide („Horisont 2020“ ja Euroopa ühendamise rahastu) raames. 
Selliste vigade oht on eriti suur VKEde puhul, kellel soovitatakse tungivalt 
teadusprogrammides osaleda, kuid kellel võib olla vähe töötajaid või neil puudub oma 
personal. Näide selle kohta on esitatud selgituses 4.3. 

Selgitus 4.3 

Näide otseste personalikuludena deklareeritud alltöövõtukuludest, 
mis muudavad kaudsed kulud rahastamiskõlbmatuks 

Üks auditeeritud VKEdest oli tegelikult varifirma. Tal ei olnud palgatöötajaid ega 
enda ruume. Ettevõtte aadress oli VKE ühe omaniku isiklik elukoht. Kasutati 
vabakutseliste töötajate teenuseid, kes töötasid riigi teistes osades või välismaal. 
Ta deklareeris vabakutselistele töötajatele tehtud maksed otseste 
personalikuludena. Projekti raames tehtud tööde puhul sõlmisid omanikud 
konsultatsioonilepingud oma ettevõttega. Nad esitasid oma teenuste eest arve 
ettevõttele ja taotlesid seejärel ELilt hüvitist määradega, mis on peaaegu kolm 
korda kõrgemad kui programmi „Horisont 2020“ määrad, mis on kehtestatud 
VKEde omanikele, kes ei saa palka. Kuna alltöövõtukulud liigitati ekslikult 
personalikuludeks, deklareeris äriühing põhjendamatult ka 115 000 eurot kaudseid 
kulusid töötajate ja ruumide eest, mida tal ei olnud. 
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4.21. Toetusesaajatel on samuti raske mõista erinevust projekti ülesannete 
täitmiseks sõlmitavate allhankelepingute10 ning „muude kaupade ja teenuste“ 
tarnimise11 vahel. See põhjustab toetusesaajate taotlustes ebaõiget kulude liigitust ja 
mõjutab seda, kui suur on kaudsete kulude toetus, mida neil on õigus saada (nagu on 
kirjeldatud punktis 4.18). 

Muude otseste kulude veatüübid 

4.22. Muude kulukategooriate vigade liigid hõlmasid rahastamiskõlbmatuid 
seadmetega seotud kulusid, mahaarvatavat käibemaksu, kandmata kulusid, projektiga 
mitteseotud reisikulusid ja valesid vahetuskursse. Näide mitme sellise veaga seotud 
väljamaksetaotluse kohta on esitatud selgituses 4.4. 

Selgitus 4.4 

Näide mitut viga sisaldanud kulutaotlusest 

Üks energiasektori toetusesaaja deklareeris personali-, seadmete ja muud kulud. 
Toetusesaaja deklareeris kahe töötaja puhul üle 1500 tunni tööd nädalavahetustel 
ja riigipühadel, üle 90 000 euro amortisatsioonikulusid seadmete kohta, mida ta ei 
omanud, ning 20% toetuskõlbmatut mahaarvatavat käibemaksu tarbekaupadega 
seotud kuludelt. Toetusesaaja kohaldas kohalikus vääringus kantud kulude suhtes 
ka erinevaid ebaõigeid vahetuskursse. 

                                                      
10 Projekti kirjelduses osutatud ülesannete või nende osade täitmiseks sõlmitakse 

allhankelepingud. 

11 Lepingud selliste kaupade, tööde või teenuste ostmiseks, mis ei ole seotud projekti 
ülesannete täitmisega, kuid on nende täitmiseks vajalikud. Sellesse kategooriasse kuuluvad 
muud kui teadusuuringutega seotud kirjed, nagu tarbekaupade ost, levitamiskulud, 
tõlkimine, ürituste korraldamine jne. 
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Auditeeritavate esitatud korrektsust 
puudutava teabe läbivaatamine 
4.23. Komisjon kasutab maksete tegemise ajal veariski sisaldava summa 
arvutamiseks oma järelauditite tulemusi, mille ta avaldab peadirektoraatide iga-
aastastes tegevusaruannetes. Ligikaudu 20% kogu programmi „Horisont 2020“ 
järelaudititest teeb DG RTD ühine audititeenistus ja 80% teevad tema nimel 
hankemenetluse teel valitud erasektori audiitorühingud12. Ühine audititeenistus 
koostab ligikaudu 18-kuuliste ajavahemike järel järelauditite jaoks oma esindusliku 
valimi heakskiidetud kuludeklaratsioonidest. 

4.24. 2018. ja 2019. aasta aastaaruannete puhul vaatasime läbi 20 järelauditist 
koosnenud juhuvalimi, mis põhines komisjoni programmi „Horisont 2020“ maksete 
esinduslikul valimil. Tegime seda tööd eesmärgiga kasutada tulevikus paremini ära 
olemasolevat korrektsusega seotud teavet. Kahe aasta jooksul läbi vaadatud 
40 auditist ei saanud me tehtud järeldustele tugineda 17 juhul13. 

4.25. 2020. aastal vaatasime läbi komisjoni järelauditimenetlused, et võtta 
järelmeetmeid seoses varasematel aastatel tuvastatud puudustega, mille kohta oli 
esitatud soovitusi meie 2018. ja 2019. aasta aastaaruannetes. Leidsime, et ühine 
audititeenistus võttis meetmeid oma järelauditite kvaliteedi parandamiseks, näiteks 
karmistades erasektori audiitorühingute kvaliteedinõudeid viimases, 2020. aastal 
algatatud pakkumiskutses ning pakkudes audiitorühingutele ja asutusesisestele 
audiitoritele korrapärast koolitust. 

4.26. Kõigi üheksa representatiivselt valitud järelauditi (mis hõlmasid 
11 kuludeklaratsiooni) puhul, mis algasid 2019. või 2020. aastal ja viidi lõpule 
2020. aastal, kontrollisime, kas valimi moodustamise menetlusi järgiti ja kas ühine 
audititeenistus vaatas läbi standardsed auditi kontrollnimekirjad, mis tuleb täita iga 
auditi puhul. Koostasime ka 10 auditist koosneva juhusliku valimi, mille puhul 
kontrollisime, kuidas ühine audititeenistus kohaldas veamäära arvutamise metoodika 
korrektsioone. 

                                                      
12 Välised audiitorühingud, kes kasutavad sama auditimetoodikat kui ühise audititeenistuse 

audiitorid. 

13 Vt 2018. aasta aastaaruande punkt 5.33 ja 2019. aasta aastaaruande punkt 4.27. 
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Valimi moodustamine auditeeritud kuludeklaratsioonide 
tasandil ei olnud alati kooskõlas kehtestatud menetlustega 

4.27. Leidsime, et ühise audititeenistuse kvaliteedikontrollijad ei kontrollinud
valimit, mille olid oma auditite jaoks teinud asutusesisesed või välisaudiitorid. Kahel 
juhul avastas kontrollikoda ühise audititeenistuse valimi moodustamise eeskirjade 
rikkumise ja leidis, et enamikul juhtudel oli valimi uuesti koostamiseks vajalik teave 
kättesaadav ainult audiitorite tasandil ning ühise audititeenistuse kontrollijad ei olnud 
seda nõudnud. Lisaks leidsime, et avaliku ühine audititeenistus ei kontrolli, kas 
erasektori audiitorühingud on kasutanud audititöö dokumenteerimiseks nende poolt 
koostatud standardseid auditi kontrollnimekirju. 

Vaatamata komisjoni tehtud parandustele võib esinduslik 
veamäär olla alahinnatud 

4.28. Et parandada kontrollikoja poolt varem märgatud metoodilist probleemi, mis
põhjustas veamäära tegelikust väiksemana näitamise14, arvutas ühine audititeenistus 
2020. aastal lõpetatud 790 auditi põhjal välja täiendava summa. Selle tulemusena 
suurenes veamäär 0,41 protsendipunkti, mida mainiti kontrollikoja läbivaadatud iga-
aastastes tegevusaruannetes (vt punkt 4.30). Me ei leidnud olulisi erinevusi 
10 arvutuse uuesti tegemisel. Sellegipoolest leidsime, et kümnest juhtumist kahe puhul 
ei vastanud valimi koostamise menetlus täielikult programmi „Horisont 2020“ 
järelauditite jaoks ühise audititeenistuse loodud valimi koostamise eeskirjadele. 

4.29. Et käsitleda kontrollikoja 2018. ja 2019. aasta 40 järelauditi läbivaatamiste
kvantitatiivseid leide, arvutas ühine audititeenistus veamäära täiendavaks 
suurendamiseks 0,13 protsendipunkti. Seda suurenemist ei mainitud sõnaselgelt iga-
aastastes tegevusaruannetes. Kontrollikoda tunnustab ühise audititeenistuse 
jõupingutusi mõju kvantifitseerimisel, kuigi korrigeeritud määr ei võta arvesse asjaolu, 
et selliseid vigu oleks võinud esineda ka järelauditites, mida kontrollikoda ei ole läbi 
vaadanud. Osa meie leidudest põhines ka kvalitatiivsetel aspektidel, nagu 
auditiprotseduuride puudused. Seega võib veamäär olla näidatud tegelikust 
väiksemana. 

14 Veamäära arvutati protsendina kõigist heakskiidetud kuludest, mitte tegelikult auditeeritud 
summast. See tähendas, et arvutamisel oli nimetaja suurem ja veamäär kujunes seega 
tegelikust väiksemaks; vt 2018. aasta aastaaruande punkt 5.34. 
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Aasta tegevusaruanded ja muu 
juhtimiskord 
4.30. Meie kontrollitud aasta tegevusaruanded15 annavad õiglase hinnangu 
asjaomaste peadirektoraatide/rakendusameti finantsjuhtimisele seoses mitmeaastase 
finantsraamistiku alamrubriigiga 1a seotud kulude aluseks olevate tehingute 
korrektsusega. 

4.31. Seitsmenda raamprogrammi auditeerimine on lõpule viidud. DG RTD ja 
DG CONNECTi aasta tegevusaruanded kinnitavad, et seitsmenda raamprogrammi 
kumulatiivne allesjäänud veamäär on üle 2%16. 2019. aastal kehtestatud 
finantsreservatsioonide miinimumkünnise17 tõttu ei esitanud kumbki peadirektoraat 
kvantifitseeritud reservatsiooni. Sama kehtib söe ja terase teadusfondi 
teadusprogrammi kohta (3,13%), mida haldab DG RTD. 

4.32. Seoses programmiga „Horisont 2020“ teatas DG RTD, et kõigi 
peadirektoraatide ja muude ELi teadusuuringute kulusid haldavate ELi asutuste 
eeldatav esinduslik veamäär on 2,95%. Allesjäänud veamäär on DG RTD puhul 2,24% ja 
DG CONNECTi puhul 2,20%. Veamäärade aluseks olevad järelauditid hõlmasid 
ajavahemikul 2014–2019 tehtud makseid. Mõlema peadirektoraadi audititulemused 
näitavad, et veamäär jääb komisjoni poolt kindlaks määratud vahemikku (2–5%). 
Komisjon ei leia, et programmi „Horisont 2020“ kulude suhtes tuleks kehtestada 
reservatsioon, kuna liigutakse lõppeesmärgi suunas, milleks on programmi allesjäänud 
veamäär 2%. 

                                                      
15 DG RTD, DG CONNECT ja INEA. 

16 3,51% DG RTD ja 3,22% DG CONNECT. 

17 Kvantifitseeritud aasta tegevusaruande reservatsioone olulisuse piirmäära (2%) ületavate 
allesjäänud veamäärade kohta peetakse „mitteoluliseks“ segmentide puhul, mis 
moodustavad vähem kui 5% peadirektoraadi kogumaksetest ja mille finantsmõju on 
väiksem kui 5 miljonit eurot. 
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4.33. Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi ning Euroopa 
ühendamise rahastu programmide puhul teatas DG CONNECT kumulatiivsest 
allesjäänud veamäärast, mis ületab oluliselt 2% suurust olulisuse piirmäära (7,6% ja 
4,75%) Võttes aga arvesse maksete väga väikest väärtust ja väikest finantsmõju, ei 
esitatud nende programmide suhtes reservatsioone kooskõlas finantsreservatsioonide 
miinimumkünnisega. 

4.34. INEA teatas oma aasta tegevusaruandes, et allesjäänud veamäär on 
programmi „Horisont 2020“ puhul 2,45% ja Euroopa ühendamise rahastu 
telekommunikatsioonisektori puhul 4,73%. INEA ei esitanud reservatsioone ei 
programmi „Horisont 2020“ suhtes komisjoni programmi olulisuse piirmäära tõttu ega 
Euroopa ühendamise rahastu telekommunikatsioonisektori suhtes vähese tähtsusega 
abi piirmäära tõttu. 

4.35. Teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat avaldas oma 2020. aasta 
tegevusaruandes 22 siseauditi talituse avatud soovitust. Neli neist liigitati „väga 
oluliseks“, millest kaks olid seotud ühise audititeenistuse järelauditite strateegiaga ja 
kaks ekspertide juhtimisega. Kõik tähtajaks täitmata soovitused on ellu viidud ning 
kõigi täitmata soovituste tegevuskavad on valmis ja heaks kiidetud. 

4.36. Siseauditi talitus järeldas, et tema auditeeritud protsesside 
sisekontrollisüsteemid on nii DG CONNECTis kui INEAs mõjusad (erandiks on üks auditi 
tulemusel esitatud väga oluline soovitus). Nimetatud soovituses käsitletakse INEA 
järelauditite metoodikat, mille alusel hinnatakse lepingute rakendamise muudatuste 
seaduslikkust ja korrektsust. 

4.37. Vaatasime läbi ka komisjoni 2020. aasta ELi eelarve haldus- ja 
tulemusaruandes esitatud teabe, mis puudutas mitmeaastase finantsraamistiku 
alamrubriigi 1a poliitikavaldkondade maksete tegemisel veariski sisaldavat summat. 
Komisjon ei arvuta mitmeaastase finantsraamistiku kogu alamrubriigi 1a kohta ühtset 
määra, vaid kaks eraldi määra – üks teadusuuringute, tööstuse, kosmose, energeetika 
ja transpordi valdkonna kohta (1,8%) ning teine muude sisepoliitika valdkondade kohta 
(1,3%). Arvutasime komisjoni andmete põhjal, et mitmeaastase finantsraamistiku 
alamrubriigi 1a kui terviku veamäär oleks 1,6%. See protsent on allpool olulisuse 
piirmäära ja meie hinnangulise veamäära vahemiku alumises otsas. Seepärast oleme 
seisukohal, et vaatamata komisjoni poolt juba kohaldatud meetmetele on see määr 
endiselt alahinnatud. 
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Järeldused ja soovitused 

Järeldus 

4.38. 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 3,9% (vt lisa 4.1). Meie tulemused näitavad, et veamäär on 
endiselt kõrge teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonna kulutustes, mis oli peamine 
vigade allikas (eelkõige personalikulud), ning ülejäänud alamrubriigi veamäär oli palju 
madalam. 

4.39. Komisjon on võtnud meetmeid järelauditite kvaliteedi parandamiseks. Nende
auditite järelevalves ja läbivaatamises on siiski endiselt puudusi. Komisjon vaatas läbi 
programmi „Horisont 2020“ esindusliku veamäära arvutamise meetodi, mille 
tulemusena suurenes veamäär 0,41 protsendipunkti.  

4.40. Iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes esitatud hinnanguline risk makse
tegemise ajal (1,6%, meie poolt ümber arvutatuna) jääb allapoole olulisuse piirmäära 
ja meie hinnangulise veamäära vahemiku alumises otsas. 

Soovitused 

4.41. Lisas 4.2 antakse ülevaade järelkontrolli tulemustest seoses meie 2016. ja
2019. aasta aastaaruannetes esitatud soovitustega, mis tuli täita 2020. aastaks18. 
Komisjon oli täielikult täitnud neli ning suuremas osas kaks soovitust. 

4.42. Varasemate soovituste täitmise analüüsi ning 2020. aastat puudutavate
leidude ja järelduste alusel esitame komisjonile järgmised soovitused. 

18 Meie 2017. aasta aastaaruandes esitatud soovituste kohaselt oleks tulnud meetmed võtta 
2018. aasta lõpuks. Seetõttu uurisime nimetatud meetmete võtmist oma 2018. aasta 
aastaaruandes. 
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Soovitus 4.1 

Laiendada kuludeklaratsioonide tõendite sisu nii, et need hõlmaksid uue 
teadusuuringute raamprogrammi „Euroopa horisont“ ühikukulude kategooriaid, et 
suurendada ühikukuludes esinevate vigade avastamise ja parandamise taset. 

Tähtaeg: 2022 

Soovitus 4.2 

Rakendada meetmeid, sealhulgas vaadata korrapäraselt läbi kuludeklaratsioonides 
esinevate vigade peamised põhjused, anda suuniseid keerukates küsimustes, nagu 
alltöövõttu käsitlevad eeskirjad, ning korraldada teavituskampaaniaid, et vähendada 
programmi „Horisont 2020“ veamäära. 

Tähtaeg: 2021 

Soovitus 4.3 

Parandada veelgi järelauditite kvaliteeti, kõrvaldades puudused valimi koostamise 
menetlustes kuludeklaratsioonide tasandil ja kohaldades programmi „Euroopa 
horisont“ puhul vigade arvutamise meetodi parandusi. 

Tähtaeg: 2022 
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Lisad 

4.1 lisa. Alamrubriigi „Konkurentsivõime majanduskasvu ja 
tööhõive tagamiseks“ tehingute testimise tulemused 

  2020 2019 
  

  
  

VALIMI SUURUS JA ÜLESEHITUS   

  
  

Tehingute arv kokku 133 130 

    
KVANTIFITSEERITAVATE VIGADE HINNANGULINE 
MÕJU 

  

   
Hinnanguline veamäär 3,9% 4,0% 

 
 

 

 Ülemine veapiir 5,8%  

 Alumine veapiir 1,9%  
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4.2 lisa. Alamrubriigi „Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks“ kohta antud 
varasemate soovituste põhjal võetud meetmed 

Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täitmisel 

Täitmata Ei ole 
kohaldatav 

Ebapiisavad 
tõendid Suuremas 

osas 
Osaliselt 

2018 

Komisjon peaks 2020. aastaks tegema järgmist: 
1. soovitus: 
kontrollima sihipärasemalt VKEde ja uute osalejate maksetaotlusi ning 
tõhustama oma rahastamiseeskirju tutvustavat teabekampaaniat, mis 
on suunatud neile olulistele toetusesaajate rühmadele. 

 X     

Komisjon peaks 2020. aasta lõpuks tegema järgmist: 
2. soovitus: 
lihtsustama veelgi järgmise teadusuuringute raamprogrammi 
personalikulude arvutamise eeskirju ning hindama suure teadustaristu 
kulude mehhanismi lisaväärtust ja uurima, kuidas saaks selle 
metoodikat parandada. 

X19      

                                                      
19 Komisjon on koostanud programmi „Euroopa horisont“ käsitleva seadusandliku ettepaneku, mille kohaselt loobutakse töötundide kontseptsioonist ja 

erinevatest normatiivsetest personalikulude arvutamise meetoditest ning tehakse ettepanek kasutada ühte ja lihtsamat päevamääral põhinevat arvutust. 
Arvutus tehakse kalendriaasta kohta ja see ei põhine enam viimasel suletud eelarveaastal. Mis puutub suurtesse teadustaristutesse, siis see keerukas 
kulukategooria asendataks „ettevõttesiseselt arveldatavate kaupade ja teenustega“, mille rahastamiskõlblikkuse tingimuste puhul võetakse arvesse 
toetusesaajate tavapäraseid kuluarvestustavasid. 
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Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täitmisel 

Täitmata Ei ole 
kohaldatav 

Ebapiisavad 
tõendid Suuremas 

osas 
Osaliselt 

Komisjon peaks 2020. aasta keskpaigaks tegema järgmist: 3. soovitus: 
võtma programmi „Horisont 2020“ raames meetmeid meie järelauditite 
läbivaatamise kontekstis esitatud tähelepanekute kohta, mis 
puudutavad dokumentatsiooni, valimite moodustamise järjepidevust, 
aruandlust ning auditiprotseduuride kvaliteeti. 

X20 

4. soovitus:
võtma viivitamata meetmeid komisjoni siseauditi talituse
tähelepanekute suhtes, mis puudutavad
EACEA sisekontrollisüsteeme programmi „Erasmus +“ toetuste
haldamise protsessi jaoks;

X21 

20 Komisjon on võtnud kasutusele meetmed, mille eesmärk on parandada järelauditi menetluse kvaliteeti, kuid mõned puudused püsivad (vt punktid 4.24 
ja 4.27–4.28). Kontrollikoda kontrollib nende meetmete tõhusust lähiaastatel. 

21 Jaanuaris 2021 lõpetatud järelmeetmetes jõudis siseauditi talitus soovituste rakendamise osas positiivsele järeldusele. 
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Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täitmisel 

Täitmata Ei ole 
kohaldatav 

Ebapiisavad 
tõendid Suuremas 

osas 
Osaliselt 

2018 

4. soovitus: 
võtma viivitamata meetmeid komisjoni siseauditi talituse 
tähelepanekute suhtes, mis puudutavad 
selle jälgimist, kas toetusesaajad järgivad lepingulisi kohustusi ning 
aruandlusnõudeid, mis on seotud teadus- ja innovatsiooniprojektide 
tulemuste levitamise ja kasutamisega. 

X22      

2019 

Komisjon peaks 2020. aasta lõpuks tegema järgmist: 
3. soovitus: 
veelgi lihtsustama personalikulusid käsitlevaid eeskirju järgmise 
teadusuuringute raamprogrammi „Euroopa horisont“ raames. 

X23      

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

                                                      
22 Aprillis 2021 lõpetatud järelmeetmetes jõudis siseauditi talitus soovituste rakendamise osas positiivsele järeldusele. 

23 Vt 19. joonealune märkus. 
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5. peatükk 

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 rubriigi 2020. aasta peamistest 
tegevustest ja kulutustest. Täiendav teave 2020. aasta auditi andmekogumi kohta on 
esitatud punktis 5.7. 

Selgitus 5.1 

Mitmeaastase finantsraamistiku alamrubriigi 1b „Majanduslik, 
sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus“ kulutuste jaotus 
2020. aastal 

Muud 
2,2 (3,7%)

Euroopa Sotsiaalfond 
14,7 (24,7%)

Ühtekuuluvusfond 
10,2 (17,1%)

Euroopa 
Regionaalarengu Fond 
ja muud piirkondlikud 
meetmed 
32,4 (54,5%)

Ühtekuuluvus 
59,5

(34,3%)

2020. aasta maksete osakaal ELi eelarvest ja jaotus fondide kaupa

(miljardites eurodes)

173,3
miljardit 

eurot
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(*) 58,3 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 2020. aastal. Kooskõlas 
alustehingute ühtlustatud määratlusega (vt täpsemalt lisa 1.1 punkt 11) käsitatakse neid makseid 
eelrahastamisena ja need ei kuulu seega 2020. aasta aruande koostamisel meie andmekogumisse. 
Need lisatakse auditi andmekogumisse aastal, mil komisjon kiidab heaks vastava raamatupidamise 
aastaaruande (nt 2021. aasta kinnitavas avalduses eelarveaasta 2019–2020 maksed). 

Allikas: Euroopa Liidu 2020. 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 parandamine1. Neid eesmärke täidetakse 

a) järgmiste jagatud eelarve täitmise korras rakendatavate
fondide/rahastamisvahendite kaudu:

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

lõppmaksed:  1,2

2014–2020 maksed, mis on seotud kuludega, 
mida komisjon ei ole veel heaks kiitnud⁽*⁾ 58,3

eelmaksete tasaarvestamine ning 2017. ja 2018. aastal tehtud maksed 
2020. aastal lõpetatud perioodi 2007–2013 rakenduskavadele: 1,1

2014–2020 kulud, mis on 2020. aastal 
heaks kiidetud: 46,1

kokku: 48,4

kokku: 59,5

0 10 20 30 40 50 60

Auditi
andmekogum

Maksed

2020. aasta auditi andmekogum võrreldes maksetega

(miljardites eurodes)
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— 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; 

— 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 
piirkondadele2; 

— 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 võrkudesse3 kuuluvaid projekte. 

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 veamäär5 jääb allapoole määruses sätestatud 2% suurust olulisuse 
piirmäära6. 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 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% vabastada7, teeb komisjon peamiselt terviklikkuse ja täpsuse 
halduskontrolle; 

— 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
oli üldjoontes võrreldav punktis 5.4 kirjeldatud protsessiga. 

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 aastaaruannetes (joonis 6.1). 

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 Ühissätete määruse artikli 130 kohaselt on vahemaksed piiratud 90%-ga. 
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Auditi ulatus ja käsitlusviis 

5.6. Meie eesmärk oli aidata kaasa üldise kinnitava avalduse esitamisele, nagu 
kirjeldatud lisas 1.1, ning hinnata mitmeaastase finantsraamistiku alamrubriigi 1b 
kulude korrektsust. Kõnealuse kuluvaldkonna kontrolli- ja kindlustandva raamistiku 
omadusi arvesse võttes püüdsime hinnata ka seda, mil määral saab tugineda 
auditeerimisasutuste ja komisjoni tööle. 

5.7. Vastavalt lisas 1.1 kirjeldatud auditi käsitlusviisile ja meetodeile kontrollisime 
kõnealuse mitmeaastase finantsraamistiku alamrubriigi puhul 2020. aastal järgmist: 

— 227 tehingust koosnevat valimit, mis koostati nii, et see oleks statistiliselt 
esinduslik mitmeaastase finantsraamistiku kogu kõnealuse alamrubriigi kulutuste 
suhtes. Valim koosnes 213 tehingust, mille kulud olid kinnitatud kindlustandva 
teabe ja lõpetamispakettides (kõiki neid oli eelnevalt kontrollinud 
auditeerimisasutus), ning kaheksast rahastamisvahendist ja kuuest otseselt 
komisjoni hallatavast Euroopa ühendamise rahastu projektist; 

— auditeerimisasutuste tehtud töö, et kinnitada 29-s kindlustandva teabe / 
lõpetamispaketis sisalduvat teavet, mis puudutab nende poolt varem kontrollitud 
213 tehingut; 

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

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

5.8. Meie auditi andmekogum (48,4 miljardit eurot) koosnes perioodi 2014–2020 
kulutustest, mis lisati eelarveaasta 2018–2019 heakskiidetud kindlustandva teabe 
pakettidesse, perioodi 2007–2013 kulutustest, mis sisaldusid komisjoni 2020. aastal 
suletud rakenduskavade lõpetamispakettides, ning Ühtekuuluvusfondist Euroopa 
ühendamise rahastule tehtud eraldistest. 
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5.9. 2020. aastal kiitis komisjon heaks kulude kohta esitatud raamatupidamise 
aastaaruande 418-st heakskiidetud rakenduskavast 407 puhul (summas 44,5 miljardit 
eurot). Need raamatupidamise aastaaruanded põhinevad kindlustandva teabe 
pakettidel, mille kõik 27 liikmesriiki ja Ühendkuningriik on programmitöö perioodi 
2014–2020 kohta esitanud. Liikmesriikide edastatud andmete kohaselt tehti 
eelarveaastal 2018–2019 neist rakenduskavadest lõppsaajatele või nende kasuks 
rahastamisvahenditest väljamakseid vähem kui 87 raames (1,6 miljardit eurot). Lisaks 
lõpetas komisjon täielikult või osaliselt8 24 programmitöö perioodi 2007–2013 101-st 
rakenduskavast (tasaarvestades 889 miljonit eurot). Seega on kolm aastat pärast 
programmitöö perioodi lõppu lõpetamata veel 77 rakenduskava (63 neist on osaliselt 
lõpetatud). Euroopa ühendamise rahastule eraldati Ühtekuuluvusfondist ligikaudu 
1,4 miljardit eurot. 

5.10. Moodustasime kahes etapis valimi 213 tehingust, mille kulud on kinnitatud 
kindlustandva teabe ja lõpetamispakettides. Kõigepealt valisime välja 29 
41 rakenduskava hõlmavat paketti (26 programmitöö perioodist 2014–2020 ja kolm 
programmitöö perioodist 2007–2013). Seejärel valisime nende 29 paketi hulgast 
tehingud, mida auditeerimisasutused olid juba kontrollinud. 

5.11. Osa meie valimist koosnes perioodi 2014–2020 kaheksast 
rahastamisvahendist, millest olid 2018.–2019. aruandeaastal tehtud maksed lõplikele 
toetusesaajatele või nende kasuks. Kontrollisime 60 laenu, 18 tagatist, kahte 
omakapitaliinvesteeringut ja üheksat kuluartiklit, mis on seotud finantsvahendajate 
võetavate haldustasudega. 

5.12. Lisa 5.2 sisaldab meie programmitöö perioodi 2014–2020 tehingute valimi 
jaotust ning leitud kvantifitseeritavate vigade arvu 27 liikmesriigis ja Ühendkuningriigis. 

  

                                                      
8 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, aasta 
tegevusaruanded ja muu juhtimiskord 
5.13. Peatüki käesolev osa koosneb kolmest jaost. Esimene käsitleb meie käesoleva
aasta 227 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 ühtekuuluvuspoliitika kulutuste korrektsust puudutava 
teabe kohta. 

Meie tehingute testimise ja audititöö ülevaatamise / uuesti 
tegemise tulemused 

5.14. Tehingute testimise tulemuste kokkuvõte on esitatud lisas 5.1. 227-s
kontrollitud tehingus tegime kindlaks ja kvantifitseerisime 23 viga, mida 
auditeerimisasutused ei olnud avastanud. Võttes arvesse auditeerimisasutuste poolt 
varem leitud 64 viga ja rakenduskavu haldavate asutuste kohaldatud korrektsioone 
(mille kogusumma oli 834 miljonit eurot mõlema programmitöö perioodi peale kokku), 
on veamäär meie hinnangul 3,5%9. 

5.15. Seoses valimisse kuulunud 213 tehinguga teatasid auditeerimisasutused
kindlustandva teabe / lõpetamispakettides 64 kvantifitseeritavast veast. Vead olid 
seotud rahastamiskõlbmatute kuludega (43), riigihangetega (21), raamatupidamise ja 
arvutusvigadega (kuus) riigiabiga (kaks) ja tõendavate dokumentide puudumisega 
(üks)10. Liikmesriigid kohaldasid nendele vigadele finantskorrektsioone, neid vajadusel 
ekstrapoleerides, et vähendada allesjäänud veamäära 2% suuruse olulisuse piirmäärani 
või alla selle. 

9 Meie hinnangulise veamäära arvutus põhineb esinduslikul valimil. Esitatud arv on parim 
hinnang. Meil on 95% suurune kindlus, et andmekogumi veamäär on vahemikus 0,9% ja 
6,1% (vastavalt alumine ja ülemine veapiir). 

10 Üks tehing võib sisaldada mitut tüüpi vigu. 
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5.16. Selgituses 5.2 on esitatud leitud vigade jaotus tüüpide kaupa (enne
finantskorrektsioonide arvessevõtmist). Meie hinnangulist veamäära suurendasid 
kõige rohkem toetuskõlbmatud projektid ja rahastamiskõlbmatud kulud, siseturu 
(eelkõige riigiabi) eeskirjade rikkumine ning oluliste tõendavate dokumentide 
puudumine. Rohkem teavet nende vigade kohta antakse punktides 5.18–5.36. 

Selgitus 5.2 

Leitud vigade jaotus 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

5.17. Avastatud vigade arv ja mõju näitavad, et olemasolevad kontrollid ei
leevenda veel piisavalt suurt olemuslikku veariski selles valdkonnas. See puudutab 
eelkõige korraldusasutusi, kelle kontrollid ei ole mõjusad, et vältida või avastada 
õigusnormide rikkumisi toetusesaajate deklareeritud kuludes. Muud vead tulenevad 
korraldusasutuste endi otsustest. 

38%

30%

4%

26%

1%

1%

27%

72%

Oluliste tõendavate
dokumentide puudumine

Siseturu eeskirjade
 rikkumine

Toetuskõlbmatud projektid ja
rahastamiskõlbmatud kulud

Tõsine riigihanke-eeskirjade eiramine
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rahastamisvahenditest

Toetuskõlbmatu projekt
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Toetuskõlbmatud projektid ja rahastamiskõlbmatud kulud 

5.18. Kulude deklareerimisel komisjonile tõendavad liikmesriikide ametiasutused,
et need on tehtud kooskõlas kehtivate ELi või riigisiseste eeskirjadega, ning et toetust 
anti toetusesaajatele ja projektidele, mis vastasid rakenduskava toetuskõlblikkuse 
nõuetele. 

5.19. Toetuskõlbmatud projektid ja rahastamiskõlbmatud kulud on ka kõige
sagedasem viga, mille auditeerimisasutused olid avastanud. Nende aruannete 
kohaselt, kasutades komisjoniga kokku lepitud ühist liigitust11, oli 46% kõigist 
eelarveaastal 2018/2019 tuvastatud vigadest seda tüüpi. 

5.20. Leidsime rahastamiskõlbmatuid kulusid 13-s läbivaadatud tehingus ja need
juhtumid moodustavad 57% kõigist kvantifitseeritavatest vigadest, mis me kindlaks 
tegime, ehk ligikaudu 1,4 protsendipunkti hinnangulisest veamäärast. 
Rahastamiskõlbmatute kulude peamisteks põhjusteks olid kuluartiklid või projektis 
osalejad, kes ei vastanud toetuskõlblikkuse eeskirjadele. Selgituses 5.3 tuuakse selle 
kohta üks näide. 

Selgitus 5.3 

Rahastamiskõlbmatud personalikulud 

Ühes Poola uurimisprojektis deklareeriti projektijuhi personalikulud täielikult 
projektile. Toetuslepingus on siiski sätestatud, et projektijuhtimine kaetakse 
kaudsete kulude kindlasummalisest summast. Seetõttu ei oleks tohtinud 
projektijuhi kulusid eraldi deklareerida ja need ei ole rahastamiskõlblikud. 

Leidsime rahastamiskõlbmatuid kulusid ka väljamaksetaotlustes Portugalis ja 
Saksamaal. 

5.21. Tegime kindlaks kolm projekti, millele anti programmitöö perioodil 2014–
2020 toetust, kuigi need ei vastanud vastavate rakenduskavade rahastamiskõlblikkuse 
tingimustele. Need projektid moodustasid kõigist leitud kvantifitseeritavatest vigadest 
13% ehk ligikaudu 1,5 protsendipunkti hinnangulisest veamäärast. Selgituses 5.4 on 
toodud näide ühest toetuskõlbmatust projektist. 

11 Vt meie 2018. ja 2019. aasta aastaaruande selgitused 6.5 ja 5.7. 
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Selgitus 5.4 

Näide kahe projekti kohta, mis ei ole rakenduskava raames 
rahastamiskõlblikud 

Ühissätete määruse artikli 125 lõikes 4 on sätestatud, et korraldusasutused võivad 
valida ja rahastada üksnes projekte, mis on toetuskõlblikud vastava rakenduskava 
tingimuste kohaselt. Me auditeerisime Hispaanias ESFi hariduse, koolituse ja 
tööhõive rakenduskava, mille erieesmärk oli „suurendada tööalast 
konkurentsivõimet ja võimalust värvata inimesi, kellel ei ole või on väga vähe 
töökogemust, meetmete abil, mis ühendavad koolituse tööga, ning lepingute abil, 
mis sisaldavad koolitusi“. Seetõttu peavad kõik projektid ühendama tööhõive 
koolituse erikomponendiga. 

Kaks kontrollitud projekti käsitlesid sotsiaalkindlustuse erandite tegemist 
tööandjatele, kes võtavad tööle puuetega töötajaid 2006. aastal vastu võetud 
riigisisese seaduse alusel. Kuna need kaks projekti ei sisaldanud koolituse 
komponenti, leiame, et need ei olnud selle rakenduskava raames toetuskõlblikud. 

Need projektid võisid olla toetuskõlblikud mõne muu ESFi sotsiaalse kaasatuse ja 
sotsiaalmajanduse rakenduskava raames. Hispaania ametiasutused olid aga 
kõnealuse rakenduskava eelarve juba täielikult ära kasutanud. 

5.22. Rahastamisvahendite puhul tehakse rahastamiskõlbmatuid kulusid peamiselt
kas rahastamiskõlbmatutele lõppsaajatele tehtavate väljamaksete või 
rahastamiskõlbmatute investeeringute vormis. Leidsime selliseid vigu kaheksast 
kontrollitud rahastamisvahendist tehtud neljast väljamaksest kolmes. 
Finantsvahendajad olid kolm investeeringut heaks kiitnud, kinnitamata toetusesaajate 
VKE staatust, mistõttu peame neid investeeringuid rahastamiskõlbmatuteks. Ühe teise 
juhtumi puhul ei vastanud investeering muudele riigisisestele rahastamiskõlblikkuse 
tingimustele. Need neli eeskirjade eiramist moodustasid 0,2 protsendipunkti meie 
käesoleva peatüki hinnangulisest veamäärast. 

5.23. Toetusesaajad kasutasid lihtsustatud kuluvõimalusi 60 projekti puhul (26%
meie valimist), kohaldades kas kindlaid määrasid, ühikuhindade standardiseeritud 
astmikku või mõlema kombinatsiooni. Lihtsustatud kuluvõimalustel on potentsiaal 
vähendada toetusesaajate halduskoorust ja neid peetakse vähem vigadest 
mõjutatuteks. ELi eeskirjade kohaselt tuleb lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamise 
metoodika eelnevalt kindlaks määrata ning see peab olema õiglane, kontrollitav ja 
erapooletu. Käesoleval aastal leidsime me lihtsustatud kuluvõimalustega seotud vigu 
kahes projektis. Ükski neist vigadest ei olnud kvantifitseeritav. 
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ESFi määruse artikli 14 lõike 1 kohaldamine tõi esimesel rakendusaastal kaasa 
ülemäärase tasakaalustamatuse liikmesriigi kasuks 

5.24. Üldreeglina hüvitab komisjon liikmesriikidele nende poolt toetusesaajatele 
projektide rakendamisel tehtud kulutused. ESFi puhul võib komisjon määrata kindlaks 
ka ühikuhindade standardiseeritud astmiku ja ühekordsed maksed nende maksete 
hüvitamiseks12. Sel aastal hõlmas meie valim esimest korda rakenduskava (Itaalias), 
mille puhul kohaldati seda hüvitamisvõimalust. See küsimus puudutas kõnealuse 
rakenduskava viit projekti. 

5.25. Nende viie projekti toetusesaajad deklareerisid rahastamiskõlblikud kulud 
korrektselt korraldusasutuse kindlaksmääratud lihtsustatud kulumeetodi alusel. Igal 
juhul arvutati aga korraldusasutuse poolt komisjonile deklareeritud summa komisjoni 
ühikuhindade standardiseeritud astmiku alusel13. Selle tulemusena olid komisjonile 
tõendatud ja ELi eelarvest makstud summad arvestusperioodil 2018–2019 iga 
asjaomase projekti puhul pidevalt enam kui 20% suuremad kui kokkulepitud ja 
toetusesaajatele makstud summad. Seekord on tekitanud taskaaalustamatuse, mis on 
toonud liikmesriigile ajavahemikul 2014–2020 kasu rohkem kui 43 miljonit eurot. 

5.26. Kuigi need kaks arvutusmeetodit on erinevad, katavad need sisuliselt samu 
kulusid. Seetõttu ei tohiks ELi vahendite summa, mille liikmesriik on saanud ja seejärel 
toetusesaajatele välja maksnud, olla põhimõtteliselt erinev. Praeguse seisuga on 
komisjoni ühikuhindade standardiseeritud astmikud kõnealuse Itaalia rakenduskava 
puhul liikmesriigi jaoks liiga helded. 

                                                      
12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1304/2013, mis 

käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) 
nr 1081/2006, artikli 14 lõige 1 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 470). 

13 Komisjoni 29. augusti 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/2016, millega muudetakse 
komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2015/2195, millega täiendatakse Euroopa Sotsiaalfondi 
käsitlevat Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1304/2013 seoses ühikuhindade 
standardiseeritud astmiku ja ühekordsete maksete määratlusega liikmesriigi kulude 
hüvitamiseks komisjoni poolt (ELT L 298, 15.11.2017, lk 1). 
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Siseturu eeskirjade rikkumine 

5.27. Sel aastal tuvastasime 11 siseturu eeskirjade rikkumist, millest kolm olid
kvantifitseeritavad. Viis rikkumistest oli seotud riigiabiga ja kuus riigihangetega. 

Enamik riigiabiga seotud vigu on endiselt seotud ergutava mõju puudumisega 

5.28. 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 kohaldamisalasse14 või kui komisjon selle heaks kiidab. 

5.29. Vaatlusalusel aastal leidsime viis projekti, milles rikuti ELi riigiabi eeskirju.
Oleme seisukohal, et neist kaks (üks ÜFi ja üks ERFi projekt) ei oleks pidanud saama 
ELilt ja/või liikmesriigilt avaliku sektori vahendeid. Need moodustavad 
1,0 protsendipunkti hinnangulisest veamäärast. Me ei kvantifitseerinud ülejäänud 
kolme viga, mis ei mõjutanud avaliku sektori eraldatud rahastamise suurust. Komisjon 
töötas välja tegevuskava (ühine riigiabi tegevuskava 2018–2022), et suurendada 
auditeerimisasutuste teadlikkust ja teadmisi. Tegevuskava jõuline rakendamine on 
oluline riigiabi eeskirjade kohaldamise puuduste kõrvaldamiseks. 

5.30. Kolm viga (millest kaks olid kvantifitseeritavad) olid seotud ergutava mõju
puudumisega. ELi eeskirjad lubavad anda riigiabi juhul, kui sellega toetatakse tegevust, 
mida muidu ei oleks toimunud. Seda ergutavat mõju eeldatakse automaatselt üldise 
grupierandi määruse kohaste kavade puhul, kui tööd algavad pärast 
rahastamistaotluse esitamise kuupäeva15. Viimase kolme aasta jooksul on see 
probleem olnud riigiabiga seotud vigade peamine põhjus. Selgituses 5.5 on esitatud 
näide käesoleva aasta auditist. 

14 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). 

15 Üldise grupierandi määruse artikkel 6. 
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Selgitus 5.5 

Näide ergutava mõju puudumisest 

Lätis investeeris suurettevõte soojusenergia taaskasutamisse, et kasutada seda 
oma tootmisrajatises. Enne projektitaotluse esitamist oli toetusesaaja juba 
lõpetanud hankemenetluse, sõlminud tarnelepingu ja teinud tarnijale esimese 
ettemakse. See kinnitab, et investeeringut alustati enne, kui toetusesaaja taotles 
ELi toetust, millel seega puudus ELi õigusaktides määratletud ergutav mõju. 

Leidsime, et üks teine projekti Portugalis oli samuti rahastamiskõlbmatu ergutava 
mõju puudumise tõttu. 

Liikmesriigid olid avastanud palju hankevigu 

5.31. Riigihanked on keskse tähtsusega vahend avaliku sektori ressursside säästliku 
ja tõhusa kasutamise tagamiseks ning siseturu rajamiseks. Uurisime 126 ehitustööde, 
teenuste ja tarnete menetlust. Enamik neist puudutab ERFi/ÜFi rakenduskavadest 
kaasrahastatud projekte. 

5.32. Leidsime kuues hankemenetluses juhtumeid (kus ei järgitud ELi ja/või 
liikmesriigi riigihanke-eeskirju), mida auditeerimisasutused ei olnud avastanud. Üks 
juhtum oli tõsine rikkumine, mis mõjutas menetluse tulemust, ning me teatasime 
sellest kui kvantifitseeritavast veast. Need juhtumid moodustasid 4% kõigist 
kvantifitseeritavatest vigadest, mis auditi käigus leiti, ning ligikaudu 
0,1 protsendipunkti hinnangulisest veamäärast. Vead, mida me ei kvantifitseerinud, 
olid seotud kriteeriumide või tehniliste kirjelduste kasutamisega, mis takistasid 
teatavatel ettevõtetel pakkumisi esitada. 

5.33. Hanked on auditeerimisasutuste teatatud õigusnormide rikkumiste peamine 
allikas. Auditeerimisasutused olid meie kontrollitud tehingutes avastanud 
21 riigihanke-eeskirjade rikkumist ning kohaldanud kindlamääralisi 
finantskorrektsioone vahemikus 5–100%, nagu on ette nähtud asjaomastes komisjoni 
otsustes16. Riigihangetega seotud rikkumised moodustavad 18% kõigist 
arvestusperioodil 2018–2019 auditeerimisasutuste teatatud vigadest, kuid 41% 
teatatud õigusnormide rikkumiste rahalisest väärtusest. 

                                                      
16 Komisjoni otsus C(2013) 9527, mis on asendatud komisjoni otsusega C(2019) 3452, millega 

kehtestatakse suunised kohaldatavate riigihanke-eeskirjade eiramise korral liidu 
rahastatavate kulude suhtes tehtavate finantskorrektsioonide kindlaksmääramiseks. 
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5.34. Leidsime ka, et lisaks liikmesriikide ja komisjoni auditite käigus avastatud 
rikkumiste põhjal võetud meetmetele võtsid rakenduskavu haldavad asutused 
parandusmeetmeid ka süsteemsete probleemidega tegelemiseks. Need 
parandusmeetmed võimaldavad liikmesriikidel õigusnormide vastaselt kantud kulud 
asendada. Sellekohane näide on esitatud selgituses 5.6. 

Selgitus 5.6 

Horisontaalsed kindla määraga korrektsioonid süsteemi puuduste 
parandamiseks riigihangete kontrollimisel 

2017. aastal viis komisjon Ungaris läbi varajase ennetava süsteemiauditi, et 
kontrollida riigihangete juhtimiskontrollide sobivust. Audit hõlmas juhtimis- ja 
kontrollisüsteemi, mille Ungari oli loonud ja mida ta kasutas kuue rakenduskava 
puhul. Komisjon tegi kindlaks valdkondadevahelised süsteemsed probleemid 
seoses riigihangete eelkontrollidega. Samuti leidis komisjon, et rakenduskavu 
haldavad asutused ei olnud tuvastanud mitmeid üksikuid õigusnormide rikkumisi 
või ei olnud neid piisavalt käsitlenud. Lõpetuseks kohaldas komisjon 10% 
kindlamääralist finantskorrektsiooni kõigile lepingutele, mida mõjutas asjakohase 
eelkontrolli puudumine. Korrektsioonid hõlmasid nelja aastat ja nende 
hinnanguline suurus oli ligikaudu 770 miljonit eurot. Seetõttu võttis Ungari 
läbivaadatud kindlustandva teabe pakettide puhul eelarveaastal 2018–2019 tagasi 
149 miljonit eurot ELi toetuse saamiseks deklareeritud kulusid. 

Oluliste tõendavate dokumentide puudumine 

5.35. Toetusesaajad ja liikmesriikide rakenduskavu haldavad asutused peavad 
rakendama süsteeme ja menetlusi, mis tagavad piisava kontrolljälje. See hõlmab 
dokumentide säilitamist. Tõendavate dokumentide ja teabe puudumine moodustas 
19% kõigist auditeerimisasutuste poolt aruandeaasta 2018–2019 kohta teatatud 
vigadest. 

5.36. Leidsime, et kuue kontrollitud projekti puhul oli tõendav teave või 
dokumentatsioon puudulik. Me olime sunnitud kvantifitseerima neli nendest vigadest, 
sest rakenduskavu haldavad asutused või toetusesaajad ei suutnud esitada olulisi 
dokumente, mis tõendaksid vastavust rahastamiskõlblikkuse tingimustele. Kolm 
juhtumist neljast olid seotud ESFi projektidega programmitöö perioodil 2007–2013. 
Need juhtumid mõjutasid umbes 17% kvantifitseeritud tehingutest ja moodustasid 
0,1 protsendipunkti hinnangulisest veamäärast. 

147



Meie hinnang auditeerimisasutuste tööle 

5.37. Auditeerimisasutuste töö moodustab olulise osa ühtekuuluvuse valdkonna
kontrolli- ja kindlustandvast raamistikust. Alates 2017. aastast oleme hinnanud 
34 auditeerimisasutuse tööd 116 auditeerimisasutusest 22 liikmesriigis, sealhulgas 
käesoleval aastal 21 auditeerimisasutuse tööd 17 liikmesriigis. 

5.38. Kõigi uuritud kindlustandva teabe ja lõpetamispakettide puhul oli
auditeerimisasutuste algne esitatud allesjäänud veamäär 2% või alla selle. 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 kontrollitud 26-st kindlustandva teabe 
paketist 12 paketi (46%) allesjäänud veamäär oli üle 2% (47% valimi kuludest). 

5.39. Võttes arvesse oma audititööd ja meie auditite esialgseid tulemusi, kohandas
komisjon oma aasta tegevusaruannetes meie valimi 12 kindlustandva teabe paketist 
11 puhul allesjäänud veamäära üle 2% suuruseks. 

5.40. Neil neljal aastal, mil me oleme kontrollinud 2014.–2020. aasta kulusid, on
selliste kindlustandvate pakettide väärtus, mille puhul auditeerimisasutused on 
teatanud ebausaldusväärsest allesjäänud veamäärast (alla 2%), järjepidevalt 
moodustanud ligikaudu 50% kuludest, mille me oleme auditeerimiseks välja valinud (vt 
joonis 5.1). Olulisuse piirmäära ületava allesjäänud veamääraga pakettide osakaal on 
samuti olnud pidevalt ligikaudu pool. 
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Joonis 5.1. Selliste kindlustandvate pakettide väärtus, mille allesjäänud 
veamäär on üle 2% 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

5.41. Meie töö kolme perioodi 2007–2013 lõpetamispaketiga andis tulemuseks, et
kahe puhul oli allesjäänud veamäär üle 2% suuruse olulisuse piirmäära. 

Auditeerimisasutuste töös ja selle dokumenteerimises esineb endiselt puudusi 

5.42. Rahvusvaheliste auditistandardite kohaselt peavad audiitorid
dokumenteerima oma kontrollid, sealhulgas osutama selgelt kõikidele dokumentidele, 
mis on auditeeritud kulude suhtes kõige asjakohasemad17. 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 õigusnormide eiramiste 
avastamata jäämise riski. 

5.43. 104 meie valimisse kuulunud tehingu (49%) kohta saime teha järelduse
auditeerimisasutuste töö läbivaatamise põhjal. Tuvastasime puudusi seoses töö 
ulatuse, kvaliteedi ja/või dokumenteerimisega 109 tehingus (51%), mistõttu oli meil 
vaja vastavad auditiprotseduurid uuesti teha. Puuduste peamine põhjus oli 
auditeerimisasutuste valduses olevate auditidokumentide ebapiisavus. 

17 ISA 230 – Auditi dokumenteerimine. 
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5.44. 43 tehingu puhul (20% kogusummast) olime kohustatud pöörduma vajalike
auditidokumentide saamiseks toetusesaajate poole. Meie poolt uuesti auditeeritud 
üheksa kindlustandva teabe paketi (millest seitse olid programmitöö perioodist 2014–
2020) 109 tehingust leidsime 18-s kvantifitseeritavaid vigu, mida auditeerimisasutus ei 
olnud varem avastanud. 

Auditeerimisasutused peavad oma tegevusauditites paremini jälgima pettuseohtu 

5.45. ELi õigusaktid määratlevad pettust kui tahtlikku rikkumist, mis kahjustab või
võib kahjustada ELi eelarvet. Kättesaadav teave näitab, et ühtekuuluvusega kaasneb 
suurem pettuseoht kui muude poliitikavaldkondadega18. Kuigi pettuse avastamine ei 
ole audiitori peamine kohustus, peavad audiitorid olema valvsad võimalike pettuse ja 
huvide konflikti näitajate olemasolu suhtes. Nagu me järeldasime oma eriaruandes „ELi 
ühtekuuluvuspoliitika kulutustega seotud pettuste vastu võitlemine“, on kõige 
sagedasemad pettuste avastamise vahendid rakenduskavu haldavate asutuste 
tehtavad kohapealsed kontrollid19. 

5.46. Auditeerimisasutuste töö läbivaatamisel hindasime seda, kas projektide
auditeerimiseks kasutatud kontrollnimekirjad käsitlesid pettuseohtu piisavalt. 
Leidsime, et ainult 21% perioodi 2014–2020 projektidest (192 projektist 40) on 
auditeeritud kontrollnimekirja abil, milles on selgelt osutatud pettuseohule. 

5.47. ELi eeskirjade kohaselt peavad liikmesriigid teatama komisjonile kõikidest
pettusekahtlustest. Meie valimi kahe juhtumi puhul leidsime, et rakenduskavu 
haldavad asutused ei täitnud seda nõuet. 

Kontrollimisel olevate summade suhtes ei ole lihtne järelmeetmeid võtta 

5.48. Ühissätete määruse artikli 137 lõike 2 kohaselt võivad liikmesriigid jätta oma
raamatupidamise aastaaruandest välja summad, mis on varem väljamaksetaotlusse 
lisatud, kuid mille puhul on käimas korrektsuse hindamine. Mis tahes osa sellistest 
summadest, mis hiljem leitakse olevat korrektsed, võib lisada tulevastesse 
väljamaksetaotlustesse. 

18 31. aastaaruanne Euroopa Liidu finantshuvide kaitse ja pettustevastase võitluse kohta, 
COM(2020) 363 final. 

19 Eriaruanne nr 06/2019. 
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5.49. Raamatupidamise aastaaruande standardvorm ei sisalda üksikasjalikku jagu
artikli 137 lõike 2 kohaste summade kohta. Liikmesriigid peavad need summad 
avalikustama kogusummana, kuid mitte iga projekti tasandil. Sertifitseerimisasutuse 
ülesanne on jooksvalt hinnatavate projektide ja summade kohta üksikasjalike andmete 
säilitamine ning kontrollimine, kas need sisalduvad järgnevates maksetaotlustes. 
Sellisel juhul tuleks asjaomaseid kulusid kontrollida samamoodi nagu mis tahes muid 
uusi kulusid20. Leidsime, et komisjonil ei ole küllaldaselt teavet, et teha piisavat 
järelevalvet selle üle, kas neid summasid kajastatakse asjakohaselt. 

Komisjoni kindlustandev töö ja allesjäänud veamäära 
kajastamine iga-aastastes tegevusaruannetes 

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

Komisjon on suurendanud vastavusauditite arvu 

5.51. Iga-aastastes tegevusaruannetes esitatud korrektsust käsitleva teabe
usaldusväärsus sõltub suuresti rakenduskavu haldavate asutuste töö kvaliteedist. 
Komisjon teeb vastavusauditeid, mille käigus ta vaatab läbi ja hindab 
auditeerimisasutuste töö usaldusväärsust. Nagu komisjon aasta tegevusaruannetes 
märkis, on nende auditite eesmärk 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. 

5.52. 2020. aastal suurendas komisjon oma vastavusauditite arvu 57-ni (neist
25 tegi DG REGIO ja 32 DG EMPL). Nii 2019. kui 2018. aastal tehti 26 auditit. 38 puhul 
neist tegi komisjon järelduse, et auditeerimisasutuste eelarveaasta 2018–2019 
kontrolliaruannetes esitatud allesjäänud veamäärad on alahinnatud; seetõttu tõstis 
komisjon neid määrasid. 20 juhul (11 DG REGIO ja 9 DG EMPL) tõstis see allesjäänud 
veamäära üle 2% suuruse olulisuse piirmäära. 

20 Vt komisjoni vastus meie 2016. aasta aastaaruande punktile 6.34. 
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5.53. Komisjoni vastavusauditid hõlmasid 30 meie sel aastal kontrollitud projekti 
(2019. aastal 10). Enne meie kontrolli alustamist avastas komisjon neis projektides 
kaheksa kvantifitseeritavat viga (kuus seoses riigihangetega, üks seoses 
rahastamiskõlbmatute kuludega ja üks seoses lihtsustatud kuluvõimaluste vale 
kohaldamisega). Me võtsime arvesse komisjoni suutlikkust neid vigu avastada ja 
püüdlust need õigeaegselt parandada, mis vähendas meie hinnangulist veamäära 
0,7 protsendipunkti võrra. 

Korrektsuse näitaja näitab, et üldine keskmine veamäär ületas olulisuse piirmäära 

5.54. Komisjon arvutab kaalutud keskmise veamäära, võttes aluseks liikmesriikide 
teatatud individuaalsed allesjäänud veamäärad, enda töö tulemused korrektsuse 
kontrollimisel ja muu kättesaadava teabe. Ta esitab selle määra korrektsust mõõtva 
tulemuslikkuse põhinäitajana. 2020. aasta tulemuslikkuse põhinäitaja põhineb 2018.–
2019. aruandeaastal esitatud individuaalsetel määradel, kuid ei hõlma 
rahastamisvahenditele tehtud ettemaksete mõju. 

5.55. DG REGIO teatas, et tulemuslikkuse põhinäitaja on 2,1% ja maksimaalne 
määr 2,6% (mõlemad ületavad 2% suurust olulisuse piirmäära). DG EMPLi määrad olid 
tulemuslikkuse põhinäitaja puhul 1,4% ja maksimaalse riski puhul 1,9%. Mõlema 
peadirektoraadi iga-aastases tegevusaruandes on selgitatud, et maksimaalsete 
määrade puhul võetakse arvesse liikmesriikidega veel arutatavaid audititulemusi ning 
mis tahes vigu, mis jäävad välja rakenduskavade projektide valimist, mida komisjon või 
meie aasta jooksul auditeerisime. Kuigi DG REGIO kohaldas iga-aastases 
tegevusaruandes kirjeldatud lähenemisviisi, ei võtnud DG EMPL lisaks avastatud 
vigadele täielikult arvesse muid võimalikke vigu. Kui DG EMPL oleks kohaldanud sama 
lähenemisviisi nagu DG REGIO, oleks ta maksimaalne määr olnud 2%. 

5.56. Jõudsime 2018. aasta aastaaruandes järeldusele, et erinevatel põhjustel21 
tuleks üldist allesjäänud veamäära, mis on esitatud tulemuslikkuse põhinäitajana, 
pidada minimaalseks veamääraks. Kuna risk määratakse kindlaks tulemuslikkuse 
põhinäitaja alusel, on riskimäär lõpetamisel samuti miinimummäär ning tulevased 
korrektsioonid ei pruugi olla piisavad tagamaks, et lõpetamisel ei jääks olulist 
veamäära. 

5.57. Joonisel 5.2 esitatakse ülevaate komisjoni poolt 2020. aasta 
tegevusaruannetes teatatud tulemuslikkuse põhinäitajatest. 

                                                      
21 2018. aasta aastaaruande punktid 6.62 ja 6.63. 
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Joonis 5.2. Komisjoni tulemuslikkuse põhinäitajad võrreldes meie 
hinnangulise veamääraga 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

5.58. 2020. aasta haldus- ja tulemusaruandes teatas komisjon, et selle
mitmeaastase finantsraamistiku alamrubriigi maksete vearisk kokku on 1,9–2,4%22, 
võttes aluseks kahe peadirektoraadi hinnangulised veariski sisaldavad summad ja 
nende tulemuslikkuse põhinäitajad. Teist aastat järjest jäävad komisjoni hinnangulised 
veamäärad seega meie hinnangulise veamäära piiridesse. Samal ajal on iga-aastases 
haldus- ja tulemusaruandes esitatud veamäärad (samuti mõlemas tegevusaruandes 
esitatud erimäärad) meie hinnangulisest veamäärast väiksemad (vt joonis 5.2). 

5.59. Me oleme lõpetamas eriaruannet, milles esitame üksikasjalikumat teavet
ühtekuuluvusvaldkonna iga-aastastes tegevusaruannetes ja iga-aastases haldus- ja 
tulemusaruandes esitatud aastase veamäära asjakohasuse, usaldusväärsuse ja 
järjepidevuse kohta. 

22 2020. aasta haldus- ja tulemusaruande II köite lk 72. 
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Reservatsioonid ei pruugi hõlmata kõiki olulisi riske 

5.60. Meie 2019. aasta aastaaruandes23 järeldati, et reservatsioonid ei pruugi
hõlmata kõiki olulisi riske, sest need põhinesid peamiselt 2018.–2019. aasta 
raamatupidamise aastaaruande veamääradel, mida 2019. aasta tegevusaruannetes 
veel ei kinnitatud. Meie analüüs 2018.–2019. aasta raamatupidamise aastaaruannete 
kohta kinnitas, et DG REGIO 63 rakenduskava ning DG EMLPi 36 rakenduskava olid 
tõepoolest olulisel määral vigadest mõjutatud. Siiski ei esitanud komisjon 2019. aasta 
tegevusaruannetes DG REGIO-le reservatsioone 39 puhul neist rakenduskavadest ega 
DG EMPLile 28 kohta. 

5.61. Eelmisel aastal kasutasid mõlemad peadirektoraadid reservatsioonide suhtes
sama lähenemisviisi kui 2019. aasta tegevusaruannetes. Seega on võimalik, et 
2020. aasta tegevusaruanded ei hõlma taas kord kõiki olulisi riske. 

23 Vt 2019. aasta aastaaruande punkt 5.62. 
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Järeldus ja soovitused 

Järeldus 

5.62. 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 3,5% (vt lisa 5.1). 

5.63. Mitme meie valimiga hõlmatud auditeerimisasutuse töös leitud puudused (vt 
punktid 5.37–5.49) piiravad nende töö usaldusväärsust. Ajavahemikul 2014–2020 
ületas 26-st kindlustandva teabe paketist 12 paketi ümberarvutatud veamäär 2% 
suuruse olulisuse piirmäära. Komisjon kohandas 12 kindlustandva teabe paketist 
11 puhul allesjäänud veamäära suuremaks kui 2%. Seejuures võttis komisjon arvesse 
ka meie audititööd. Selline kohandamise kõrge määr on kooskõlas meie varasema nelja 
aasta järeldustega, nagu näidatud joonisel 5.2. 

5.64. Eelarveaasta 2018–2019 kohta iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes 
esitatud korrektsust käsitlevad andmed kinnitavad olulist veamäära 
ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas (2,4%). Punktis 5.56 esitatud probleemide tõttu võib 
mõlemat punktis 5.58 osutatud komisjoni määra pidada üksnes minimaalseks 
hinnanguks. Sellega seoses märgime, et komisjoni veamäärad langevad meie veamäära 
vahemiku madalamale poolele, jäädes allapoole meie hinnangulist veamäära (vt 
joonis 5.2). 

5.65. Programmitöö perioodi 2014–2020 uue kontrolli- ja kindlustandva raamistiku 
eesmärk oli tagada, et allesjäänud veamäärad jääksid igal aastal alla 2% olulisuse 
piirmäära. Meie audit näitas siiski, et nii liikmesriikide rakenduskavu haldavad asutused 
kui ka komisjon peavad raamistiku kohaldamist veelgi parandama. 

Soovitused 

5.66. Lisas 5.3 antakse ülevaade meie analüüsist 2017. aasta aastaaruandes 
esitatud kuue soovituse põhjal võetud meetmete kohta. Komisjon oli neist suuremas 
osas ellu viinud neli, üks olid ellu viidud osaliselt ning ühe puhul ei olnud üldse 
meetmeid võetud. 
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5.67. Kontrollisime ka 2018. ja 2019. aasta aastaaruandes esitatud soovituse
täitmist, mis vajasid viivitamatut tegutsemist või mille rakendamine on kavandatud 
2020. aastasse. 

5.68. Käesoleva läbivaatamise ning 2020. aastat puudutavate leidude ja järelduste
alusel esitame komisjonile järgmised soovitused. 

Soovitus 5.1. Tasakaalustatud ühikuhindade standardiseeritud 
astmik liikmesriikide tehtud maksete hüvitamiseks 

Jälgida hoolikalt liikmesriike, kasutades ühikuhindade standardiseeritud astmikku, 
tagamaks, et kava ei põhjusta ülemäärast tasakaalustamatust liikmesriikide kasuks. 
Komisjon peaks paluma liikmesriikidel kohandada ülemääraseid määrasid ja 
korrigeerida tasakaalustamatust, et vältida programmide lõpetamisel mis tahes kasu. 

Tähtaeg: viivitamata 

Soovitus 5.2. Auditeerimisasutuste tegevusauditites tuleb 
paremini jälgida pettuseohtu 

Julgustada auditeerimisasutusi selgesõnaliselt lisama oma kontrollnimekirjadesse 
konkreetseid küsimusi pettuseriskide kohta ja dokumenteerima auditi käigus avastatud 
riskide kõrvaldamiseks võetud meetmed. 

Auditeerimisasutused peaksid tegema koostööd riiklike pettustevastaste 
koordineerimistalitustega (AFCOS) ja võtma arvesse komisjonile rikkumisjuhtumite 
haldamise süsteemi kaudu teatatud pettusekahtluse või tuvastatud pettuse juhtumeid. 
Viitame ka meie soovitustele eriaruandes nr 6/2019. 

Tähtaeg: juuni 2022 
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Soovitus 5.3. Järelmeetmed seoses kontrollimisel olevate 
summadega 

Nõuda liikmesriikidelt, et nad teeksid iga-aastases kokkuvõttes kättesaadavaks piisava 
teabe selliste projektide järelduste ja järelmeetmete kohta, mille puhul nad on 
raamatupidamisarvestusest kontrollimisel olevad summad tagasi võtnud. See 
suurendaks läbipaistvust seoses sellega, kuidas programmide eest vastutavad asutused 
neid summasid kontrollivad. 

Tähtaeg: 2022 
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Lisad 

5.1 lisa. Tehingute testimise tulemused 

Alamrubriigi „Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus“ tehingute 
testimise tulemused 

    

  
2020 2019 

  
  

VALIMI SUURUS JA ÜLESEHITUS 
  

  

Tehingute arv kokku 227 236 

    
KVANTIFITSEERITAVATE VIGADE HINNANGULINE MÕJU 
   
Hinnanguline veamäär 3,5% 4,4% 

  
 

 Ülemine veapiir 6,1%  

 Alumine veapiir 0,9%  
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5.2 lisa. Teave ELi tegevuse kohta 27 liikmesriigis ja Ühendkuningriigis (2014–2020) 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

5

1

3

1

2

Auditeeritud tehingud 2014–2020

Liikmesriigid 

ELi toetus (miljonites eurodes)

1

2

Poola 11 354 42 2
Itaalia 4266 15 0
Ungari 4238 16 1
Tšehhi 3318 14 0
Hispaania 3196 14 5
Portugal 2860 11 3
Rumeenia 2344 7 1
Saksamaa 2219 8 0
Prantsusmaa 1828 7 0
Ühendkuningriik 1593 7 1
Kreeka 1204 7 0
Slovakkia 1112 8 0
Bulgaaria 1061 8 0
Horvaatia 922 14 0
Leedu 662
Läti 655 8 2
Sloveenia 443 7 0
Eesti 420
Iirimaa 315
Belgia 306 7 0
Soome 280
Rootsi 255
Küpros 158
Austria 139
Madalmaad 135
Malta 133
Taani 40
Luksemburg 12
KOKKU 200 15

Kvantifitseeritud vead 
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5.3 lisa. Alamrubriigi „Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus“ varasemate soovituste 
põhjal võetud meetmed 

Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täitmisel 

Täitmata Ei 
kohaldata 

Puudulik 
tõendusmaterjal Suuremas 

osas 
Osaliselt 

2017 

Esitame komisjonile järgmised soovitused. 
1 soovitus: 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. 
(Soovituse täitmise tähtaeg: viivitamata) 

 X24     

                                                      
24 Koondmäärusega kehtestati auditeerimisasutustele nõue teha süsteemiauditeid ja rahastamisvahendite projektide auditeid finantsvahendajate tasandil 

(sealhulgas EIP grupi hallatavate rahastamisvahendid), välja arvatud enne 2. augustit 2018 loodud VKEde algatuse programmide puhul. Komisjon on 
võtnud lisameetmeid, lisades rahastamisvahendite auditeerimismetoodikasse soovituse, et auditeerimisasutused auditeerivad EIP grupi rakendatavate 
rahastamisvahendite finantsvahendajaid, olenemata nende loomise ajast. Metoodika ei saa siiski laiendada auditeerimisasutuste regulatiivseid volitusi. 
Komisjon esitas tõendid selle kohta, et mõnes liikmesriigis auditeerimisasutused juba teevad kontrolle finantsvahendajate tasandil. Meie 2020. aasta 
audit näitas siiski, et neid kontrolle ei ole veel tehtud järjepidevalt (auditeeritud liikmesriigis ei teinud ei välisaudiitor ega auditeerimisasutused 
finantsvahendajate tasandil auditeid). 
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Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täitmisel 

Täitmata Ei 
kohaldata 

Puudulik 
tõendusmaterjal Suuremas 

osas 
Osaliselt 

2 soovitus: esitada ettepanekud 2020. aasta järgse finantsraamistiku õigusaktide 
muutmiseks nii, et need välistaks avalik-õiguslikele asutustele ELi vahenditest 
käibemaksu tagastamise. 
(Soovituse täitmise tähtaeg: enne 2020. aasta järgse õigusraamistiku 
heakskiitmist) 

X25 

3. soovitus: kõrvaldada kontrollikoja tuvastatud puudused auditeerimisasutuste
töö kontrollimisel seoses komisjoni korrektsuse audititega.
(Soovituse täitmise tähtaeg: viivitamata) 

X26 

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:

X 

25 Komisjon tegi 2018. aastal alternatiivse ettepaneku, mille kohaselt oleks käibemaks rahastamiskõlblik selliste projektide puhul, mille kogumaksumus on 
väiksem kui 5 miljonit eurot. Uues ühissätete määruses aastateks 2021–2017 (määrus (EL) 2021/1060) ei ole probleemi käsitletud. 

26 Vt 2018. aasta aastaaruande punkt 6.64 ja 2019. aasta aastaaruande punkt 5.48. Kuigi komisjon suurendas 2020. aastal tehtud vastavusauditite arvu, 
leidsime me siiski puudusi auditeerimisasutuste töös 
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Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täitmisel 

Täitmata Ei 
kohaldata 

Puudulik 
tõendusmaterjal Suuremas 

osas 
Osaliselt 

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; 

X27      

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. 

X27      

iii) avaldades mitmeaastase finantsraamistiku alamrubriigi 1b üldise allesjäänud 
veamäära iga eelarveaasta kohta. 
(Soovituse täitmise tähtaeg: juuni 2019) 

 X28     

                                                      
27 Punktid i ja ii on täielikult rakendatud, kuna komisjon on kohandanud oma aruandlust ja võtnud vastu tulemuslikkuse põhinäitaja, mis keskendub 

kontrollitsükli läbinud kulutustele. 

28 Punkti iii rakendati suuremas osas, kuna iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes esitab komisjon poliitikavaldkonna üldise allesjäänud veamäära, mis ei 
vasta täielikult mitmeaastase finantsraamistiku alamrubriigile 1b. 
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Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täitmisel 

Täitmata Ei 
kohaldata 

Puudulik 
tõendusmaterjal Suuremas 

osas 
Osaliselt 

5. soovitus: tagada, et auditeerimiskorda muudetakse vastavalt komisjoni 
ettepanekule seoses 2020. aasta järgse õigusraamistiku rahastamisvahenditega 
nii, et allesjäänud veamäära arvutamisel kasutataks üksnes vahendite tegelikku 
kasutust lõppsaaja tasandil. 
(Soovituse täitmise tähtaeg: enne 2020. aasta järgse õigusraamistiku rakendamise 
algust) 

 X29     

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. 
(Soovituse täitmise tähtaeg: viivitamata) 

  X30    

                                                      
29 Uue ühissätete määrusega aastateks 2021–2027 (määrus (EL) 2021/1060) nähakse ette, et esimene maksetaotlus peab sisaldama rahastamisvahendite 

ühtset ettemakset. Komisjon kavatseb enne 2021. aasta lõppu võtta vastu delegeeritud õigusakti, millega nõutakse auditeerimisasutustelt selle 
ettemakse väljajätmist auditi andmekogumist. 

30 Vt 2018. aasta aastaaruande punkt 6.64. Kuigi komisjon on suurendanud korrektsuse kontrollide arvu, ei saa seda korrektsusega seotud tööd lugeda 
lõpetatuks ajal, mil komisjon avaldab raamatupidamise aastaaruande heakskiitmise aastale järgneva aasta tegevusaruande. 
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Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täitmisel 

Täitmata Ei 
kohaldata 

Puudulik 
tõendusmaterjal Suuremas 

osas 
Osaliselt 

2018 

Esitame komisjonile järgmised soovitused. 
Soovitus 6.1. VKEde algatuse programmide auditeerimiskord 
Tagada, et 
a) auditeerimisasutus või EIP grupi valitud audiitor teeb finantsvahendajate
tasandil korrapäraseid kontrolle, mis põhinevad lõppsaajatele tehtud
väljamaksete esinduslikul valimil;
b) selliste kontrollide ebapiisavuse korral töötatakse välja ja rakendada
asjakohased kontrollimeetmed, et välistada võimalikke olulisi eeskirjade vastaselt
tehtud kulusid.
(Soovituse täitmise tähtaeg: viivitamata) 

X31 

Soovitus 6.2. Eeskirjadevastane 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 

X32 

31 Meie varasemad auditid kinnitasid, et EIF on juba prandanud või parandab oma järelevalve- ja kontrollisüsteeme ning on vabatahtlikult laiendanud 
mõistlike kindlustandvate aruannete kasutamist VKEde rahastamisvahendi programmidele. Kuigi mõned auditeerimisasutused on juba teinud kontrolle 
finantsvahendajate tasandil, on veel liiga vara hinnata nende meetmete täielikku mõjusust. 

32 Komisjon kontrollib järjepidevalt, et maksed tehakse toetusesaajatele õigel ajal, ja annab vajaduse korral liikmesriikidele parandussoovitusi. 

164



 

Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täitmisel 

Täitmata Ei 
kohaldata 

Puudulik 
tõendusmaterjal Suuremas 

osas 
Osaliselt 

esitada rakenduskavu haldavatele asutustele asjakohaseid soovitusi ja julgustada 
neid tulevikus järgima õiget tava. 
(Soovituse täitmise tähtaeg: viivitamata) 

Soovitus 6.3. Perioodi 2014–2020 lõpetamise kord 
Kõrvaldada puudused ja tagada, et ühtegi programmi ei saa lõpetada, kui selles 
esineb olulisel määral eeskirjadevastaselt tehtud kulutusi. Komisjon peaks: 
tegema kindlaks peamised riskid, mis võivad mõjutada programmide korrektset 
lõpetamist; 
(b) (…) 
(Soovituse täitmise tähtaeg: (a) mai 2020) 

X33      

                                                      
33 Komisjon on kindlaks teinud peamised riskid, mis võivad mõjutada programmide lõpetamist, ning võttis arvesse neid programmide lõpetamise suuniste 

eelnõu koostamisel. 
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Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täitmisel 

Täitmata Ei 
kohaldata 

Puudulik 
tõendusmaterjal Suuremas 

osas 
Osaliselt 

2019 

Esitame komisjonile järgmised soovitused. 
Soovitus 5.1. Projektide toetuskõlblikkuse tingimused 
Selgitada, mida mõeldakse „füüsiliselt lõpetatud“ ja/või „täielikult ellu viidud“ 
projektide all. See aitaks liikmesriikidel kontrollida, kas projektid 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: viivitamata) 

X34 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

34 Me tunnustame meetmeid, mille komisjon on juba algatanud, et selgitada mõisteid „füüsiliselt lõpetatud“/„täielikult ellu viidud“ projektid. Komisjon ei 
ole neid selgitusi siiski kõigile liikmesriikidele edastanud. 
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Sisukord
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Ühendkuningriigis 

6.3 lisa. Varasemate soovituste põhjal võetud meetmed 
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Sissejuhatus 
6.1. Käesolevas peatükis esitatakse meie leiud mitmeaastase finantsraamistiku
2. rubriigi „Loodusvarad“ kohta. Selgituses 6.1 antakse ülevaade rubriigi 2020. aasta
peamistest tegevustest ja kulutustest.

Selgitus 6.1 

Mitmeaastase finantsraamistiku 2. rubriik „Loodusvarad“ – 
2020. aasta jaotus 

Muud 
0,9 (1,5%)

Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfond (EMKF) 
0,9 (1,4%)

Euroopa Maaelu Arengu 
Põllumajandusfond 
(EAFRD) 
14,6 (24,1%)

Euroopa Põllumajanduse 
Tagatisfond (EAGF): turuga 
seotud kulud 
2,6 (4,3%)

Loodusvarad 
60,6 

(35,0%)

2020. aasta maksete osakaal ELi eelarves ja nende jaotus

Euroopa Põllumajanduse 
Tagatisfond (EAGF): 
otsetoetused 
41,6 (68,7%)

173,3
miljardit 

eurot 

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

Allikas: Euroopa Liidu 2020. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne. 

Lühikirjeldus 

6.2. Põllumajandus ja maaelu areng moodustavad 97% loodusvarade rubriigi
kulutustest ning neid rakendatakse ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) kaudu. ÜPP-l on 
kolm üldeesmärki1: 

o elujõuline toidutööstus – keskendutakse põllumajandusest saadavale
sissetulekule, põllumajanduse tootlikkusele ja hindade stabiilsusele;

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

o tasakaalustatud territoriaalne areng.

6.3. Kuigi ÜPP eest vastutab lõppkokkuvõttes komisjon, eelkõige põllumajanduse ja
maaelu arengu peadirektoraat (DG AGRI), jagab ta selle juhtimist liikmesriikide 
makseasutustega. Alates 2015. aastast esitavad liikmesriikide sõltumatud 
sertifitseerimisasutused igal aastal arvamuse makseasutuste kulutuste korrektsuse 
kohta.  

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1306/2013 
(ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta) artikli 110 lõige 2 (ELT 
L 347, 20.12.2013, lk 549). 

vahe-/lõppmaksed:  60,0 vahe-/lõppmaksed:  60,0

eelrahastamise tasaarvestamine⁽*⁾: 0,3

kokku: 60,3

kokku: 60,6

0 10 20 30

Auditi
andmekogum

Maksed

2020. aasta auditi andmekogum võrreldes maksetega

40 50 60

eelrahastamise maksed⁽*⁾: 0,6

(miljardites eurodes)
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6.4. ÜPP kulutused jagunevad kolme suurde kategooriasse:

o otsetoetused põllumajandustootjatele, mida rahastatakse täielikult ELi eelarvest;

o põllumajanduse turumeetmed, mida rahastatakse samuti täielikult ELi eelarvest,
välja arvatud mõned liikmesriikide kaasrahastatavad meetmed, sh
müügiedendusmeetmed;

o liikmesriikide riiklikud ja piirkondlikud maaelu arengu programmid, mida
kaasrahastatakse ELi ja liikmesriikide eelarvest.

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

Auditi ulatus ja käsitlusviis 

6.6. Vastavalt lisas 1.1 kirjeldatud auditi käsitlusviisile ja meetodeile kontrollisime:

a) 218 tehingust koosnevat valimit2 vastavalt lisa 1.1 punktis 9 esitatud
põhimõtetele. Valim koostati nii, et see oleks statistiliselt esinduslik mitmeaastase
finantsraamistiku kogu kõnealuse rubriigi kulutuste suhtes. See koosnes
19 liikmesriigi3 ja Ühendkuningriigi tehingutest. COVID-19 puhangu tõttu ja
selleks, et saada täiendavat teavet kontrollisüsteemi kohta, koostasime
otsetoetuste valimi makseasutuste kohapealsetest pistelistest kontrollidest. Kuna
me saime liikmesriikidelt valimi toetusesaajatele tehtud maksetest, mille suhtes
oli tehtud pistelisi kohapealseid kontrolle, pidime korrigeerima oma veamäära, et
võtta arvesse makseasutuste kontrollitud maksetaotlusi, mille puhul nad ei teinud
makset või ei olnud teinud makset meie valimi koostamise ajal. Meie eesmärk oli
kaasa aidata üldise kinnitava avalduse esitamisele, nagu kirjeldatud lisas 1.1.

2 Valim koosnes 88 otsetoetusest, 16 turumeetmest, 104 maksest maaelu arengu 
programmide raames, ühest ÜPP raames tehtud varasema finantskorrektsiooni 
tagasimaksest liikmesriigile ning üheksast keskkonna, kliimameetmete ja kalandusega 
seotud maksest. 

3 Bulgaaria, Saksamaa, Eesti, Iirimaa, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Horvaatia, Itaalia, 
Ungari, Madalmaad, Austria, Poola, Portugal, Rumeenia, Sloveenia, Slovakkia, Soome ja 
Rootsi. Valim sisaldas ka nelja otsese eelarve täitmise raames tehtud tehingut. 
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b) teavet korrektsuse kohta, mis on esitatud DG AGRI ja keskkonna peadirektoraadi 
(DG ENV) iga-aastastes tegevusaruannetes ning seejärel lisatud komisjoni iga-
aastasesse haldus- ja tulemusaruandesse. 

c) valitud süsteeme, mis käsitlesid seire teel tehtud kontrollide rakendamist 
liikmesriikides4. 

                                                      
4 Meie 2019. aasta aastaaruande punktid 6.16–6.17. 
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Tehingute korrektsus 
6.7. Tehingute testimise tulemuste kokkuvõte on esitatud lisas 6.1. Kontrollitud
218 tehingust olid 180 (83%) ilma vigadeta ja 38 sisaldasid vigu. Kvantifitseeritud 
25 vea5 alusel on loodusvarade rubriigi hinnanguline veamäär 2,0%6. 

6.8. Selgituses 6.2 esitatakse eri veatüüpide osakaal meie 2020. aasta hinnangulises
veamääras. 

Selgitus 6.2 

Loodusvarade rubriigi vealiigid 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

5 Leidsime ka 13 nõuetele vastavusega seotud probleemi, millel ei olnud finantsmõju. 

6 Meie hinnangulise veamäära arvutus põhineb esinduslikul valimil. Esitatud arv on parim 
hinnang. Meil on 95% suurune kindlus, et andmekogumi veamäär on vahemikus 1,0% ja 
3,0% (vastavalt alumine ja ülemine veapiir). 

2%

8%

36%

54%

0% 20% 40%

Oluliste tõendavate dokumentide puudumine

Haldusvead

Pindala või loomade kohta ebatäpse teabe
esitamine

Toetuskõlbmatu
toetusesaaja/tegevus/projekt/kulu

Osa rubriigi „Loodusvarad“ 
hinnangulises veamääras
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6.9. Komisjon (otsekulutuse puhul) ja liikmesriikide ametiasutused olid rakendanud
parandusmeetmeid, mis vähendasid selle peatüki hinnangulist veamäära 
0,5 protsendipunkti võrra.  

Otsetoetused: tõhus kontrollisüsteem vähendab veariski 

6.10. Meie töö toetab järeldust, et otsetoetuste maksed tervikuna ei sisaldanud
olulisi vigu. Need moodustavad 69% mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 
„Loodusvarad“ kulutustest.  

6.11. 2020. aastal moodustasid otsetoetustest 90% neli kava:

a) kaks sissetulekutoetuse kava, mis põhinevad põllumajandustootjate poolt
deklareeritud põllumajandusmaa pindalal: põhitoetuskava (17,1 miljardit eurot) ja
ühtse pindalatoetuse kava (4,4 miljardit eurot);

b) üks kava, mis on ette nähtud kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade
toetamiseks (keskkonnasäästlikumaks muutmise toetus) (11,9 miljardit eurot);

c) vabatahtlik tootmiskohustusega seotud toetus, mis on seotud teatavat liiki
põllumajandustoodetega (nt veise- ja vasikaliha, piim ja valgurikkad taimed)
(4,1 miljardit eurot).

6.12. Testisime 88 otsetoetust, mis hõlmasid peamisi kavasid. Leidsime, et
76 tehingut ei olnud vigadest mõjutatud. Põllumajandustootjatele makstavad 
otsetoetused põhinevad toetusõigustel: toetusesaajatele tehakse makse, kui nad 
täidavad teatud tingimused. Kui tingimused ei ole keerulised, kaasneb selliste 
maksetega väiksem vearisk (vt punkt 1.18). 

6.13. 10 nende kavadega seotud kvantifitseeritud viga tulenesid sellest, et
põllumajandustootjad deklareerisid toetusetaotlustes toetuskõlbliku 
põllumajandusmaa pindala või loomade arvu tegelikust suuremana.  

6.14. Tuvastasime kahe otsetoetuste makse puhul nõuetele vastavusega seotud
probleeme, millel ei olnud finantsmõju. 
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Ühtne haldus- ja kontrollisüsteem piirab otsetoetuste veamäära  

6.15. Peamine otsetoetuste haldamise vahend on ühtne haldus- ja 
kontrollisüsteem (IACS)7, mis hõlmab põldude identifitseerimise süsteemi (LPIS). IACS 
seob omavahel põllumajandusettevõtete, toetusetaotluste, põllumajandusmaa ja 
loomaregistrite andmebaasid, mida makseasutused kasutavad kõigi toetusetaotluste 
halduslike ristkontrollide tegemiseks. LPIS on geoinfosüsteem, mis sisaldab eri 
allikatest pärit ruumiandmekogumeid, mis koos moodustavad liikmesriikide 
põllumajandusmaade andmebaasi. 

6.16. Meie leiud kinnitavad meie varasemaid tähelepanekuid8, et IACS ja eelkõige 
LPIS moodustavad tõhusa juhtimis- ja kontrollisüsteemi, millega tagatakse, et 
otsetoetuste maksed tervikuna ei ole olulisel määral vigadest mõjutatud. 

6.17. ELi eeskirjade9 kohaselt peaksid makseasutused kohapeal kontrollima 
vähemalt 5% taotlejatest. 1–1,25% taotlejatest tuleb valida juhumeetodil. 2020. aastal 
koostasime oma otsetoetuste valimi makseasutuste kohapealsete kontrollide 
juhuslikest valimitest ja vaatasime läbi nende töö, et hinnata maksete veamäära. See 
andis täiendavat teavet makseasutuste töö kohta. Kontrollitud tehingute puhul 
leidsime, et makseasutused olid LPIS-süsteemi nõuetekohaselt ajakohastanud ja ühe 
erandiga avastanud ja parandanud kõik enamdeklareerimised, mis jäid alles pärast 
nende halduskontrolle. 

                                                      
7 https://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/iacs_en. 

8 Meie 2019. aasta aastaaruande punkt 6.15. 

9 Komisjoni 17. juuli 2014. aasta rakendusmääruse (EL) nr 809/2014 (millega kehtestatakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse 
haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega) artiklid 30–
31 ja 33 (ELT L 227, 31.7.2014, lk 69). 
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Seire teel tehtav kontroll: piiratud katvus 2020. aastal 

6.18. Alates 2018. aastast võivad liikmesriikide makseasutused teha kontrolle seire
teel. Selle lähenemisviisi puhul kasutatakse ELi Copernicuse programmi Sentinel 
satelliidiandmetel põhinevaid automatiseeritud protsesse, et kontrollida vastavust 
teatud ÜPP eeskirjadele. Seni on makseasutused kasutanud seire teel tehtavaid 
kontrolle peamiselt pindalapõhiste toetusetaotluste hindamiseks otsetoetuste kavade 
raames. Kui kõiki konkreetse toetuskava toetuskõlblikkuse kriteeriume saab hinnata 
kosmosest, võimaldab see makseasutustel teha kaugseiret kõikide toetusesaajate üle. 

6.19. Oma hiljutises eriaruandes uute kuvamistehnoloogiate kasutamise kohta ÜPP
seireks soovitasime komisjonil edendada seirel põhinevat kontrolli kui 2020. aasta 
järgse ÜPP peamist kontrollisüsteemi10.  

6.20. Oma 2020. aasta kinnitava avalduse koostamisega seotud töö käigus
vaatasime üle kahe makseasutuse seire teel tehtud kontrollid, keskendudes Malta 
tomatikasvatajate vabatahtliku tootmiskohustusega seotud toetuskavale ja Belgia 
(Flandria) põhitoetuskavale. Leidsime, et need makseasutused olid mitme enammakse 
vältimiseks kasutanud seire teel tehtud kontrolle. Selgituses 6.3 on toodud näide selle 
kohta, kuidas Malta makseasutus kasutab seire teel tehtavaid kontrolle. 

10 Vt meie eriaruanne nr 4/2020: „Uute kuvamistehnoloogiate kasutamine ühise 
põllumajanduspoliitika jälgimiseks: üldiselt on areng stabiilne, kuid kliima- ja 
keskkonnaseire puhul aeglasem“, punkt 82. 
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Selgitus 6.3 

Seire teel tehtavad kontrollid praktikas 

Malta põllumajanduse ja maaelu arengu toetuste amet kasutas seire teel 
tehtavaid kontrolle, et hinnata tomatikasvatajate vabatahtliku 
tootmiskohustusega seotud toetuse taotlusi. Seiresüsteem kasutab 
põllumajanduslike maatükkide korrapäraseid satelliitvaatlusi kasvuperioodil, et 
kindlaks teha hulk põllukultuuride kasvu markereid (sinine kõver alltoodud 
diagrammil). Neid markereid võib võrrelda tomatikultuuri eeldatava kasvuga 
(rohelise kõveraga väljendatud „taimekasvuindeks“). Kui satelliitvaatlustest 
tuletatud markerid ja eeldatav kasv ei ole omavahel piisavalt vastavuses, 
märgistab süsteem need maatükid automaatselt edasiseks uurimiseks (nt 
kohapealne kontrollkäik). Vastav ortofoto LPISi süsteemis kinnitab tomatite 
kasvatamist. 

  
Allikas: Malta põllumajanduse ja maaelu arengu toetuste amet. 

6.21. Seire teel tehtavad kontrollid annavad korrapärase ülevaate 
põllumajandustegevusest ja neid võib kasutada selleks, et hoiatada 
põllumajandustootjaid võimalikust toetuskava eeskirjade rikkumisest mis tahes ajal 
kasvuperioodi jooksul. See annab põllumajandustootjatele rohkem võimalusi oma 
taotlusi enne nende lõplikku vormistamist parandada. 

6.22. Komisjon on võtnud endale kohustuse toetada liikmesriike seire teel 
tehtavate kontrollide uue lähenemisviisi väljatöötamisel. 2020. aasta lõpus oli 
peamiste otsetoetuste kavadega (põhitoetus ja ühtne pindalatoetus) hõlmatud maa-
ala pindala, mida kontrolliti seire teel, 5,7%11. 

                                                      
11 DG AGRI aasta tegevusaruande 2. lisa, lk 25. 
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Maaelu areng, turumeetmed ja muud loodusvarade rubriigi 
kuluvaldkonnad: keerulisemad rahastamiskõlblikkuse 
tingimused suurendavad veariski 

6.23. Testisime 104 maaelu arengu programmide tehingut, 16 turumeetmetega
seotud tehingut, ühte komisjoni varasema finantskorrektsiooni tagasimakset 
liikmesriigile ÜPP raames12 ja üheksat väljaspool ÜPPd asuvate kuluvaldkondade 
tehingut13. Erinevalt otsetoetustest kohaldatakse enamiku maaelu arengu, 
turumeetmete ja muude mitmeaastase finantsraamistiku 2. rubriigi 
poliitikavaldkondade (sh toetusesaajate deklareeritud kulude hüvitamise) kulutuste 
suhtes keerulisemaid rahastamiskõlblikkuse tingimusi, mis suurendab veariski (vt 
punkt 1.18). 

6.24. Lisas 6.2 on esitatud ülevaade jagatud eelarve täitmise raames tehtud
2020. aasta maksetest ning nendes, suurema riskiga valdkondades tehtud tehingute 
testimise tulemustest igas liikmesriigis ja Ühendkuningriigis. 

12 Pärast Üldkohtu 29. novembri 2018. aasta otsust kohtuasjas Hispaania vs. komisjon (T-
459/16) ja Üldkohtu 20. märtsi 2019. aasta otsust kohtuasjas Hispaania vs. komisjon (T-
237/17). 

13 Me auditeerisime nelja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi tehingut, ühte perioodi 2007–
2013 Euroopa Kalandusfondi lõppmaksega seotud tehingut, kahte kalandusalaste 
partnerluslepingutega seotud tehingut ning kahte programmi LIFE keskkonna- ja 
kliimameetmetega seotud tehingut. 
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Maaelu areng 

6.25. Komisjon kiitis liikmesriikides heaks 118 maaelu arengu programmi aastateks 
2014–202014. Programmid hõlmavad 20 meedet15 ja 67 allmeedet, mis jagunevad 
kahte üldisesse kulukategooriasse: 

a) abi investeerimisprojektidele, mille eesmärk on toetada maapiirkondade 
sotsiaalset ja majanduslikku arengut; 

b) põllumajandustootjatele makstavad toetused, mis põhinevad põllumajandusliku 
majapidamise põllumajandusmaa või loomade arvu suhtes kohaldatavatel 
keskkonna- ja kliimaalastel kriteeriumidel. 

6.26. Tehingute testimine hõlmas 19 programmi makseid 15 liikmesriigis.  

6.27. Testitud 104-st maaelu arengu tehingust 87 ei olnud vigadest mõjutatud. 
11 juhust, kus me vigu leidsime ja kvantifitseerisime, oli viie mõju suurem kui 20%. 
Tuvastasime kuue makse puhul nõuetele vastavusega seotud probleeme, millel ei 
olnud finantsmõju. 

6.28. Uurisime 54 makset investeerimisprojektidele, nagu 
põllumajandusettevõtete moderniseerimine, põllumajandustoodete töötlemisrajatiste 
ehitamine, kogukonna juhitud kohaliku arengu toetamine, noorte 
põllumajandustootjate tegevuse alustamine maapiirkondades ning põhiteenuste ja 
külauuenduste toetamine maapiirkondades.  

                                                      
14 2020. aasta järgset ÜPPd käsitlevate õigusaktide vastuvõtmise viivituste tõttu pikendati 

programmide kestust 2022. aasta lõpuni. Ühendkuningriigi väljaastumislepingu kohaselt 
kestavad Ühendkuningriigi maaelu arengu programmid kuni nende lõpetamiseni 
2023. aastal. 

15 2020. aastal lisati veel üks meede, et anda erakorralist ajutist toetust COVID-19 puhangule 
reageerimiseks (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/872). Esimene komisjoni 
väljamakse, mis põhines liikmesriikide uue meetme raames deklareeritud kuludel, tehti 
2021. aastal. 
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6.29. Leidsime kvantifitseeritud vigu seitsmes investeerimisprojektidele tehtud 
makses, mis tulenesid peamiselt toetusesaajate deklareeritud kuludest või tegevustest, 
mis ei vastanud nende projekti toetuskõlblikkuse tingimustele (vt selgitus 6.4). Kahel 
juhul oli veamäär alla 2% ja kahel juhul 2–20%. Leidsime ka kolm tehingut, mille 
veamäär ületas 20%. 

Selgitus 6.4 

Näide maaelu arengu projekti rahastamiskõlbmatutest kuludest 

Auditeerisime ühe Horvaatia maaelu arengu projekti makset, millega toetati 
mustikakasvatust, sealhulgas niisutussüsteemi paigaldamist. 

Niisutussüsteemidesse tehtavad investeeringud on ELi toetuse saamiseks kõlblikud 
üksnes siis, kui need vastavad vee säästvat kasutamist edendavates ELi 
õigusaktides sätestatud nõuetele. Need hõlmavad veearvestite olemasolu või 
paigaldamist. 

Toetusesaaja oli esitanud dokumendid, mis näitasid, et veearvesti oli projekti osa 
ja makseasutus aktsepteeris niisutussüsteemiga seotud kulusid. Leidsime siiski, et 
ühtegi arvestit ei olnud paigaldatud, mistõttu oli niisutuskomponent ELi 
rahastamise jaoks kõlbmatu. 

6.30. Kontrollisime 50 makset, mis põhinesid põllumajandustootjate deklareeritud 
pindalal või loomade arvul ning olid seotud keskkonna- ja kliimaalaste kriteeriumide 
täitmise nõuetega ja loomade heaoluga. Need hõlmavad hüvitisi looduslikust eripärast 
tingitud piirangutega alade põllumajandustootjatele ning toetusi põllumajanduse 
keskkonna- ja kliimakohustuste täitmiseks või mahepõllumajandusele. 

6.31. Makseasutused kasutavad ühtset haldus- ja kontrollisüsteemi, et kontrollida 
kõnealuste meetmete raames esitatud põllumajandustootjate toetusetaotluste 
pindalapõhist elementi, mis piirab toetuskõlbliku pindalaga seotud vigade riski. 
Leidsime kaks väiksemat (alla 2%) toetuskõlbliku pindala enamdeklareerimise juhtu. 
Leidsime aga ka kaks tehingut, mille veamäär ületas 20%: ühel juhul ei pidanud 
põllumajandustootja kinni minimaalse loomkoormuse nõudest ja teisel juhul arvutas 
makseasutus trahvi enamdeklareerimise eest valesti. 
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Turumeetmed 

6.32. Põllumajanduse turumeetmed moodustavad mitu erinevat kava, mille suhtes
kehtivad erinevad toetuskõlblikkuse tingimused. Testisime 16 tehingut ja leidsime 
3 juhtumit, kus makseasutused olid hüvitanud rahastamiskõlbmatud kulud. Kahel neist 
juhtudest oli veamäär üle 20%. Tuvastasime ühe juhtumi puhul nõuetele 
mittevastavuse probleemi, millel ei olnud finantsmõju. 

Kalandus, keskkond ja kliimameetmed 

6.33. Kalandus-, keskkonna- ja kliimameetmete projektide valikukriteeriumid ja
toetuskõlblikkuse nõuded on samuti erinevad. Leidsime üheksast kontrollitud 
tehingust ühe kvantifitseeritud vea, mis tulenes rahastamiskõlbmatute kulude 
deklareerimisest ja hüvitamisest. Tuvastasime nelja juhtumi puhul nõuetele 
vastavusega seotud probleeme, millel ei olnud finantsmõju. 
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Aasta tegevusaruanded ja muu 
juhtimiskord 

DG AGRI aruandlus ÜPP kulutuste korrektsuse kohta 

6.34. Kõigi makseasutuste direktorid esitavad DG AGRI-le kord aastas vahendite 
haldaja kinnituse oma asutuse kontrollisüsteemide tõhususe ning maksete 
seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. Liikmesriigid annavad aru oma haldus- ja 
kohapealsete kontrollide kohta (edaspidi „kontrollistatistika“).  

6.35. Alates 2015. aastast peavad sertifitseerimisasutused täiendava kindluse 
saamiseks esitama iga makseasutuse kohta kord aastas arvamuse nende kulude 
seaduslikkuse ja korrektsuse kohta, mille hüvitamist liikmesriigid on taotlenud. 

6.36. DG AGRI kasutab kontrollistatistikas esitatud veamäärasid, tehes 
sertifitseerimisasutuste auditite tulemuste ning makseasutuste süsteemide ja 
kulutuste omapoolsete kontrollide põhjal kohandusi, et välja arvutada otsetoetuste, 
maaelu arengu ja turumeetmete maksete vearisk. DG AGRI enda tööst tulenevad 
kohandused seisnesid üldiselt kindla suurusega summades, kohaldades 
finantskorrektsioonide tegemiseks kriteeriume eesmärgiga ühtlustada liikmesriikide 
juhtimis- ja kontrollisüsteemides tuvastatud probleemide käsitlemist. DG AGRI arvab 
maksete veariski summast maha hinnangulised tulevased finantskorrektsioonid ja 
tagasimaksenõuded, et arvutada välja lõplik veariski sisaldav summa.  

6.37. Makseasutuste esitatud kontrollistatistika näitas, et veamäär on 0,9% ÜPP 
kogukulutustest. Võttes arvesse sertifitseerimisasutuste tööd, arvutas DG AGRI ÜPP kui 
terviku kulutuste 2020. aasta maksete veariski suuruseks ligikaudu 1,9%.  
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Komisjoni aasta haldus- ja tulemusaruanne 

6.38. Komisjoni iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes esitatud komisjoni 
hinnanguline maksete vearisk on loodusvarade rubriigi puhul 1,9%. 

ÜPP pettusevastased põhimõtted ja menetlused 

6.39. Makseasutustel peavad olema süsteemid pettuste ennetamiseks ja 
avastamiseks ning komisjon peab saama piisava kindluse nende süsteemide toimimise 
kohta. Oma 2019. aasta aastaaruandes tuvastasime mõned puudused ÜPP 
pettusevastastes põhimõtetes ja menetlustes ning esitasime probleemide 
lahendamiseks soovituse16. 2021. aastal tegime komisjoni ja liikmesriikide ÜPP 
pettusevastaste meetmete tulemusauditi. Kavatseme käesoleva aasta lõpus avaldada 
selle teema kohta eriaruande, mis hõlmab ka sellega seotud maa hõivamise küsimust. 

                                                      
16 Meie 2019. aasta aastaaruande punktid 6.34–6.41 ja punkt 6.44. 
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Järeldus ja soovitused 

Järeldus 

6.40. Kokkuvõttes viitab meie kogutud ja käesolevas peatükis esitatud auditi
tõendusmaterjal sellele, et rubriigi „Loodusvarad“ kulutuste veamäär oli olulisuse 
piirmäära lähedal. Mitmeaastase finantsraamistiku kõnealuse alamrubriigi tehingute 
testimine näitab, et hinnanguline veamäär on 2,0% (vt lisa 6.1). 

6.41. Meie tulemused näitavad, et otsetoetused, mis moodustavad 69%
mitmeaastase finantsraamistiku kõnealuse rubriigi kulutustest, ei olnud olulisel määral 
vigadest mõjutatud, küll aga olid tervikuna olulisel määral vigadest mõjutatud 
kuluvaldkonnad, mille vearisk on meie hinnangul suurem, nagu maaelu areng, 
turumeetmed, kalandus, keskkond ja kliimameetmed, moodustades 31% kulutustest. 

Soovitused 

6.42. Lisas 6.3 on toodud meie leiud 2017. aasta aastaaruandes esitatud
4. soovituse täitmise analüüsi kohta. Soovituse täitmise tähtaeg oli 2020. aasta17.
Komisjon on soovituse täielikult ellu viinud.

17 2017. aastal esitasime veel kolm soovitust, mille täitmist käsitlesime 2019. aasta 
aastaaruande lisas 6.3. 
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Lisad 

6.1 lisa. Tehingute testimise tulemused 

2020 2019 

VALIMI SUURUS JA ÜLESEHITUS 

Tehingute arv kokku 218 251 

KVANTIFITSEERITAVATE VIGADE HINNANGULINE 
MÕJU 

Hinnanguline veamäär 2,0% 1,9% 

Ülemine veapiir 3,0% 
Alumine veapiir 1,0% 
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6.2 lisa. Teave ELi tegevuse kohta liikmesriikides ja 
Ühendkuningriigis 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni andmete põhjal.

Prantsusmaa 2555 1934 551 70 13 1
Itaalia 2294 1526 678 90 12 3
Hispaania 1960 1222 600 138 12 2
Saksamaa 1502 1356 117 29 6 -
Poola 1342 1206 38 98 13 1
Rumeenia 1243 1151 66 26 12 1
Ühendkuningriik 837 767 41 29 10 -
Portugal 744 580 108 56 10 1
Kreeka 628 528 59 41 - -
Ungari 613 565 40 8 4 -
Austria 596 573 22 1 8 2
Tšehhi 425 404 17 4 - -
Iirimaa 417 334 59 24 4 1
Horvaatia 412 359 13 40 4 1
Rootsi 348 326 12 10 8 2
Bulgaaria 332 303 18 11 - -
Soome 325 305 6 14 4 -
Slovakkia 205 194 11 - - -
Leedu 200 190 3 7 - -
Madalmaad 170 129 23 18 2 -
Läti 167 150 3 14 - -
Belgia 159 89 61 9 - -
Sloveenia 135 126 7 2 4 -
Taani 133 96 12 25 - -
Eesti 116 101 1 14 - -
Küpros 33 22 6 5 - -
Malta 21 18 - 3 - -
Luksemburg 15 14 1 - - -

Auditeeritud tehingutega
liikmesriigid

ja kalanduse maksete ning Jagatud eelarve täitmise raames tehtud maaelu arengu, turumeetmete 
tehingute testimise tulemused 2020. aastal igas liikmesriigis ja Ühendkuningriigis

Auditeeritud tehingud

Liikmesriigid 

Maksed kokku 

Maaelu areng
Turumeetmed

Kalandus
Kvantifitseeritud vead

(miljonites eurodes)
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6.3 lisa. Varasemate soovituste põhjal võetud meetmed 

Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täitmisel 

Täitmata Ei ole 
kohaldatav 

Puudulik 
tõendusmaterjal Suuremas 

osas 
Osaliselt 

2017 

Soovitame komisjonil: 
4. soovitus:  
jälgida makseasutuste edusamme nende põllumajandustootjate 
toetamisel, kes veel GSAA-d ei kasuta, ja edendada parimaid 
tavasid, et uuest süsteemist võimalikult suurt kasu saada ja 
saavutada selle täielik rakendamine ettenähtud tähtajaks. 

X      

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 
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7. peatükk

Julgeolek ja kodakondsus 
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esitatud soovituste põhjal võetud meetmed 
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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 
2020. aasta peamistest tegevustest ja kulutustest. 

Selgitus 7.1 

Mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 3 „Julgeolek ja 
kodakondsus“ kulutuste jaotus aastal 2020 

Muud⁽*⁾ 
0,5 (8,2%)

Programm „Loov Euroopa“ 
0,2 (3,8%)

Programm „Toit ja sööt“ 
0,2 (3,7%)

Detsentraliseeritud 
asutused 
1,2 (18,5%)

Ränne ja julgeolek 
1,6 (25,3%)

Erakorralise toetuse 
rahastamisvahend 
2,6 (40,5%)







Julgeolek ja 
kodakondsus 

6,3
(3,7%)

173,3
miljardit 

eurot 

(miljardites eurodes)

2020. aasta maksete osakaal ELi eelarves ja nende jaotus
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(*) Hõlmab 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 2020. aastal. 
(***) Eelrahastamise tasaarvestused vastavad alustehingute ühtsele määratlusele (üksikasjad on 
toodud lisa 1.1 punktis 11). 

Allikas: Euroopa Liidu 2020. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne. 

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
erakorralise toetuse rahastamisvahend. See loodi 2020. aasta aprillis1, et aidata ELi 
liikmesriikidel võidelda COVID-19 pandeemiaga, rahastades muu hulgas patsientide, 
meditsiinitöötajate ja hädavajalike meditsiinitarvete piiriülest jagamist ja 

1 Vt Nõukogu 14. apriili 2020. aasta määrus (EL) 2020/521, millega aktiveeritakse määruse 
(EL) 2016/369 kohane erakorraline toetus ja muudetakse määruse sätteid, võttes arvesse 
COVID-19 puhangut. 

vahe-…vahe-/lõppmaksed: 0,7

iga-aastased liikmesriikide AMIFi/ISFi 
raamatupidamisaruannete heakskiitmise otsused: 1,0

eelrahastamise maksed⁽**⁾: 5,6

eelrahastamise tasaarvestamine⁽***⁾: 1,4

kokku: 3,1

kokku: 6,3

0 1 2 3 4 5 6 7

Auditi
andmekogum

Maksed

(miljardites eurodes)
2020. aasta auditi andmekogum võrreldes maksetega
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transportimist, vaktsiinide ja ravimite alaseid teadusuuringuid ja nende toomist ning 
testimisvahendite väljatöötamist, ostmist ja jaotamist. 

7.4. Olulise osa kõnealusest eelarverubriigist moodustavad ka migratsioon ja
julgeolek. Valdkonna kulutused tehakse kahest fondist: Varjupaiga-, Rände- ja 
Integratsioonifondist (AMIF) ja Sisejulgeolekufondist (ISF). Suuremat osa AMIFi ja ISFi 
vahenditest haldavad liikmesriigid (või assotsieerunud riigid) ning komisjoni rände ja 
siseasjade peadirektoraat (DG HOME) koos. AMIFi2 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. ISF koosneb 
kahest vahendist3: välispiiride ja viisade rahastamisvahendist ning politseikoostöö 
rahastamisvahendist. 

7.5. Liikmesriigid rakendavad jagatud eelarve täitmise vormis AMIFi ja ISFi
mitmeaastaseid riiklikke programme, mille komisjon on heaks kiitnud. Kuus aastat 
pärast seitsmeaastase programmitöö perioodi algust on liikmesriigid oma riiklike 
programmide rakendamist taas kiirendanud. Märkimisväärsed summad on aga endiselt 
kasutamata ja programmide lõpu lähenedes võib tugevneda surve liikmesriikide 
ametiasutustele. Selgituses 7.2 esitatakse kokkuvõte kuludest, mille liikmesriigid on 
esitanud komisjonile hüvitamiseks alates programmitöö perioodi algusest. 

2 Vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 516/2014, millega 
luuakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond. 

3 Vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 515/2014, millega 
luuakse Sisejulgeolekufondi osana välispiiride ja viisade rahastamisvahend; ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta 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 rakendamine on küll kiirenenud, kuid suur osa 
eelarvest on endiselt kasutamata. 

(*) AMIFi/ISFi liikmesriigi tasandi kulud deklareeritakse komisjonile ja komisjon kiidab need kulude 
kandmisele järgneval aastal heaks. Seega näitab komisjoni 2020. aasta raamatupidamise 
aastaaruanne liikmesriikide 2019. aasta kulutusi. 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda Euroopa Komisjoni andmete põhjal (liikmesriikide programmid ja 
tasaarvestusotused kuni 2020.aasta lõpu seisuga) 

7.6. COVID-19 pandeemiaga seotud piirangud põhjustasid viivitusi DG HOME’i poolt
otse hallatavate AMIFi ning ISFi liidu tasandi meetmete rakendamisel (riikidevahelised 
meetmed või ELile kui tervikule erilist huvi pakkuvad meetmed). Seetõttu ja tulenevalt 
2019. aasta ettemaksete suurest arvust tehti 2020. aastal oluliselt vähem makseid kui 
eelmistel aastatel. 

102
460

1 055
1 540

2 140

529

1 510

1 957

2 037

1 904

63 248
548

896
1 296

475

733

952

1 263

1 399

2014–2015 2014–2016 2014–2017 2014–2018 2014–2019(*)
0

1 000

2 000
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4 000

(miljonites eurodes)

AMIF



Kasutatav eelarvejääk  
Kulutused kokku

ISF
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7.7. Muud olulised kuluvaldkonnad on:

o rahastamine, mis on eraldatud Euroopa Prokuratuurile ja 12 detsentraliseeritud
asutusele4, kes viivad ellu ELi peamisi prioriteete rände ja julgeoleku, õigusalase
koostöö ja tervishoiu valdkonnas;

o programm „Toit ja sööt“, mille eesmärk on tagada inimeste, loomade ja taimede
tervis kõigis toiduahela etappides;

o ELi raamprogramm „Loov Euroopa“, mis toetab kultuuri- ja audiovisuaalsektorit;

o mitu programmi, mille ühine eesmärk on julgeoleku ja kodakondsuse valdkonna
tugevdamine ELis. Need programmid keskenduvad justiitsküsimuste, tarbijate,
elanikkonnakaitse, õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse teemadele.

Auditi ulatus ja käsitlusviis 

7.8. Vastavalt lisas 1.1 kirjeldatud auditi käsitlusviisile ja meetodeile kontrollisime
kõnealuse mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi puhul 2020. aastal järgmist: 

a) 27 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 saanud me
arvutada mitmeaastase finantsraamistiku selle rubriigi hinnangulist veamäära.
Valim koosnes 14-st koostöös liikmesriikidega jagatud eelarve täitmise raames
tehtud tehingust5 (kaks tehingut iga liikmesriigi kohta), kaheksast komisjoni poolt
otse täidetava eelarve raames tehtud tehingust, kahest komisjoni poolt kaudselt
täidetava eelarve raames tehtud tehingust ning kolmest tehingust, mis
puudutasid asutustele tehtud ettemaksete tasaarvestusi;

4 Tervishoid: ECDC, EFSA, EMA. Siseasjad: EASO, Frontex, EMCDDA, Europol, CEPOL, eu-LISA. 
Õigus: EIGE, Eurojust, FRA Meie iga-aastased eriaruanded koos arvamusega iga nimetatud 
asutuse tegevuse seaduslikkuse ja korrektsuse kohta asuvad kontrollikoja veebisaidil. 

5 Saksamaa, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Poola ja Ühendkuningriik. 
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b) valitud süsteeme, mille raames uuriti:

i) nelja auditeerimisasutuse AMIFi ning ISFi 2019. aasta raamatupidamise
aastaaruannetele lisatud iga-aastaseid kontrolliaruandeid6 ning seda, kas
need vastasid õigusaktidele7;

ii) samade auditeerimisasutuste tööd ning seda, kas nende kulutuste auditid ja
menetlused usaldusväärsete auditiarvamuste esitamiseks olid asjakohased;

c) DG HOME'i ning sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraadi (DG CONNECT)
aasta tegevusaruannetes esitatud kulutuste korrektsust puudutavat teavet, mis
sisaldus komisjoni iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes.

6 Hispaanias, Luksemburgis, Austrias ja Soomes. 

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 juhtimis- 
ja kontrollialaste ülesannete ning auditeerimisasutuste seisundi ja kohustustega. 
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Tehingute korrektsus 
7.9. 27-st kontrollitud tehingust kaheksa (30%) sisaldasid vigu. Avastasime neli
tehingut, mis sisaldasid kvantifitseeritavaid vigu, millel oli finantsmõju ELi eelarvest 
makstud summadele. Sellekohane näide on toodud selgituses 7.3. 

Selgitus 7.3 

Meditsiiniseadmete transpordi eest deklareeritud liiga suured kulud 

Ühte meie auditeeritud Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide projekti 
rakendas ühe Ühendkuningriigi ministeeriumi osakond8. Projekt hõlmas 
meditsiinis kasutatavate isikukaitsevahendite transporti Aasiast (nt Hiinast, 
Singapurist) Ühendkuningriiki 2020. aasta aprillist juulini, et tulla toime COVID-19 
pandeemia põhjustatud hädaolukorraga. Ühendkuningriigi ametiasutus hankis sel 
eesmärgil teenuseid kolmelt lennutranspordiettevõtjalt, kasutades hädaolukorra 
jaoks mõeldud hankemenetlusi (väljakuulutamiseta läbirääkimistega 
hankemenetlused). 

Auditeerisime ühte neist lepingutest, millega suurendati juba olemasoleva 
lepinguga kokku lepitud kaubamahtu, kuid Ühendkuningriigi ametiasutus ei 
esitanud olulisi hankedokumente. Seetõttu ei olnud meil võimalik kontrollida, kas 
Ühendkuningriigi ametiasutus oli kõnealusel juhul hankemenetluse tegelikult läbi 
viinud. Vastupidiste tõendite puudumisel oleme seisukohal, et leping sõlmiti 
lennuettevõtjaga otse. Lepingust tulenenud transpordikulud ei olnud seega ELi 
toetuse saamiseks rahastamiskõlblikud. 

Lisaks kasutas Ühendkuningriigi ametiasutus ühe lennuettevõtja transpordikulude 
ümberarvestamisel dollaritest eurodesse ebaõiget vahetuskurssi. Selle tulemusel 
esitati kõnealuse lennuettevõtjaga seotud projektikulud 20% tegelikust 
suuremana. 

Ühendkuningriigi ametiasutus taotles ka ühe tegelikut tühistatud ja seega 
rahastamiskõlbmatu lennu kulude hüvitamist. 

Kokkuvõttes olid ECHO-le esitatud projekti kogukulud tegelikust 30% võrra 
suuremad. Kuigi Ühendkuningriigi ametiasutus lisas väljamaksetaotlusele 
audititõendi, ei olnud sõltumatu välisaudiitor meie leitud vigu avastanud. Lisaks ei 
avastanud ka DG ECHO enne makset tehtud kontrollides kõiki selles 
kontrollitõendiga varustatud väljamaksetaotluses sisaldunud vigu. 

8 ELi ja Ühendkuningriigi vahelise väljaastumislepingu kohaselt kohaldati Ühendkuningriigi 
suhtes ja Ühendkuningriigis üleminekuperioodil ELi õigust (välja arvatud mõned erandid). 
Seetõttu oli Ühendkuningriigil õigus saada ELi rahalisi vahendeid kuni 2020. aasta lõpuni. 
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7.10. Leidsime ka neli õigusnormide ja finantsnõuete eiramise juhtumit, millel ei
olnud finantsmõju ELi eelarvele. Need olid seotud projektide valiku ja hanke-eeskirjade 
kohaldamisega, väljamaksetaotlusi tõendavate mittetäielike dokumentide esitamisega 
ning ühe IT-süsteemi puuduliku toimimisega (süsteemne viga). Nende eeskirjade 
eiramine võib kahjustada ELi kulutuste usaldusväärset finantsjuhtimist ja mõjutada 
deklareeritud kulude rahastamiskõlblikkust. Selgituses 7.4 on esitatud näide ühest 
sellisest veast. 

Selgitus 7.4 

Saatjata alaealistele osutatud teenuseid käsitlevad dokumendid ei 
ole alati rahuldavad 

Auditeerisime Kreekas ühte AMIFi rahastatud projekti, mida viis ellu üks 
valitsusväline organisatsioon. See hõlmas majutuse ja muude teenuste 
(toitlustamine, isikliku hügieeni tarbed, vaba aja veetmine, nõustamine jne) 
pakkumist saatjata alaealistele neljas Kreeka linnas asuvates varjupaikades. 
Valitsusväline organisatsioon sai rahalist toetust, mis põhines standardsel 
ühikukulul majutatud saatjata alaealise kohta. 

Varjupaikade sise-eeskirjad ei sisaldanud selgeid nõudeid selle kohta, kuidas 
valitsusväline organisatsioon peab tõendama, et teatavad standardses ühikukulus 
sisalduvad teenused (nt järelevalve, tegevuse korraldamine, koristamine, 
toitlustamine) on osutatud ja seda piisavalt kvaliteetselt. Valitsusväline 
organisatsioon ei suutnud seega tõendada, et ta oli neid teenuseid tegelikult 
piisaval tasemel osutanud. Teine probleem on see, et noored jäid varjupaika ilma 
nõuetekohase põhjenduseta (nt kooliskäimine, terviseprobleemid) ka pärast 
täisealiseks saamist. 
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Sisekontrollisüsteemide elementide 
kontrollimine 

Auditeerimisasutuste töö läbivaatamine – iga-aastased 
kontrolliaruanded ja kulude auditeerimine 

7.11. Vaatasime läbi nelja sellise asutuse töö, mille ülesanne on auditeerida oma
liikmesriikide AMIFi/ISFi raamatupidamise aastaaruandeid9 ning esitada komisjonile 
iga-aastane kontrolliaruanne. Meie eesmärk oli hinnata, kas 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 arvutanud10;

e) kehtestanud piisavad menetlused usaldusväärsete auditiarvamuste ja -aruannete
esitamiseks11.

7.12. Kõik meie poolt kontrollitud auditeerimisasutused olid välja töötanud ja
rakendanud piisava kvaliteediga üksikasjalikud menetlused, mille alusel kajastada oma 
tööd iga-aastases kontrolliaruandes. Leidsime mõningaid puudusi, mille mõju 
raamatupidamisaruannetele ei olnud piisavalt oluline, et see võiks vähendada 
auditeerimisasutuste järelduste usaldusväärsust. Komisjon oli juba avastanud osa neist 
puudustest, kui ta hindas eelarveaasta 2019 iga-aastaseid kontrolliaruandeid. Esitame 
oma leiud selgituses 7.5. 

9 AMIFi puhul Luksemburg ja Austria; Sisejulgeolekufondi puhul Hispaania ja Soome. 

10 Vastavalt komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2018/1291 sätestatud nõuetele. 

11 Kooskõlas juhtimis- ja kontrollisüsteemide põhinõudega nr 14 – vt komisjoni 5. aprilli 
2017. aasta rakendusmääruse (EL) 2017/646, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) nr 514/2014 rakenduseeskirjad seoses raamatupidamisarvestuse iga-
aastase kontrolli korra ja rakendusaktidega vastavuse kontrolli korra rakendamisega, lisa. 
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Selgitus 7.5 

Puudused iga-aastastes kontrolliaruannetes 

Puudused Auditeerimisasutuse 
liikmesriik Võimalik mõju 

Valimi moodustamisega seotud 
probleemid: valimiühik selgelt 
määratlemata, liiga vähe üksusi 
auditivalimis. 

Luksemburg 

Auditeerimisasutuse 
töö annab piiratud 
kindlust. 

Esitatud andmed ei 
ole usaldusväärsed. 

Vastutav asutus esitas 
raamatupidamise aastaaruande 
projekti auditeerimisasutusele 
enne oma kohapealsete 
kontrollide lõpuleviimist ja enne 
tehnilise abi maksete lisamist. 
Sellega kaasnes oht, et 
auditeerimisasutus võib 
auditeerida valesid 
raamatupidamisaruandeid. 

Iga-aastases kontrolliaruandes 
selgitati vaid osaliselt erinevusi 
esialgse ja lõpliku 
raamatupidamise aastaaruande 
vahel. 

Hispaania 

Veamäärad arvutati ja esitati iga-
aastase kontrolliaruande põhiosas 
ebatäpselt. 

Austria 

Auditivalimi rahaline maht ja 
ulatus olid valesti esitatud. Austria 

Iga-aastases kontrolliaruandes ei 
esitatud nõuetekohaselt 
kulutuste ja süsteemide auditite 
tulemusi ega üldist kindluse taset. 

Ei esitatud teavet selle kohta, et 
osa audititööst telliti allhanke 
korras. 

Luksemburg 
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7.13. Valisime samalt neljalt auditeerimisasutuselt välja 23 audititoimikut. Me ei
kontrollinud nende audititööd täies mahus üle, vaid vaatasime toimikute alusel, kas 
auditiprotseduurid olid asjakohased ja hõlmasid kõiki AMIFi/ISFi määrustes sätestatud 
rahastamiskõlblikkuse kriteeriume12. Kokkuvõttes leidsime, et auditeerimisasutustel 
olid üksikasjalikud auditikavad ja nad kasutasid oma järelduste toetamiseks 
kontrollnimekirju. Samas avastasime ka puudusi, mis on esitatud selgituses 7.6. 

Selgitus 7.6 

Puudused auditeerimisasutuste töös 

Puudused Auditeerimisasutuse 
liikmesriik Võimalik mõju 

Projektide valiku protsessi ei 
kontrollitud asjakohaselt. Luksemburg 

Rahastamiskõlbmatuid 
kulusid ei avastatud. 

Auditijäreldused ei ole 
usaldusväärsed. 

Auditeerimisasutuse 
töö annab piiratud 
kindlust. 

Kulude rahastamiskõlblikkust 
ei testitud piisavalt. Luksemburg 

Ebapiisav kontrolljälg või 
audititöö puudulik 
dokumenteerimine. 

Hispaania, 
Luksemburg, Austria 
ja Soome. 

Avastatud 
rahastamiskõlbmatutest 
kuludest alati ei teatatud. 

Luksemburg 

Mõned hangetega soetud 
probleemid olid valesti 
klassifitseeritud. 

Soome 

Allhanke korras tehtud 
audititöö ebapiisav 
kontrollimine. 

Luksemburg 

12 Vt komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/646 lisas esitatud põhinõue nr 12. 
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Aasta tegevusaruanded ja muu 
juhtimiskord 
7.14. Vaatasime läbi DG HOME’i ja DG CONNECTi13 aasta tegevusaruanded ning ei
tuvastanud meie leidudega vastuolus olevat teavet. Meie 2020. aasta piiratud valim 
(27 tehingut) ei ole aga piisav, et võrrelda meie audititulemusi kahe peadirektoraadi 
poolt oma kulude korrektsuse kohta esitatud teabega. 

7.15. Vaatasime läbi DG HOME’i ja DG CONNECTi koostatud hinnangud veariski
sisaldanud summade kohta makse tegemise ajal ja kontode sulgemisel. Leidsime, et 
need on arvutatud vastavalt asutusesisesele metoodikale ja esitatud korrektselt iga-
aastases haldus- ja tulemusaruandes. 

13 DG CONNECTi puhul vaatasime läbi ainult programmi „Loov Euroopa“ kulusid käsitleva 
teabe. 
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Järeldused ja soovitused 

Järeldus 

7.16. Tehingute valim oli kavandatud viisil, mis aitas meil saada ülevaate
2020. aastal eelarvest tehtud kulutustest tervikuna, mitte nii, et see oleks statistiliselt 
esinduslik mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 3 („Julgeolek ja kodakondsus“) 
kulutuste kohta. Me ei auditeerinud piisaval arvul tehinguid, et hinnata mitmeaastase 
finantsraamistiku kõnealuse rubriigi veamäära (vt punkt 7.8). Tehingute ja süsteemide 
uurimisel ilmnes siiski kaks valdkonda, mis vajaksid parandamist (vt punktid 7.9–7.10). 

Soovitused 

7.17. Lisas 7.1 antakse ülevaade analüüsist meie 2017. aasta aastaaruandes
esitatud kahe soovituse põhjal võetud meetmete kohta. Komisjon on mõlemad 
soovitused praeguseks täielikult täitnud. Kontrollisime ka ühe 2018. aasta 
aastaaruandes esitatud soovituse täitmist, mille rakendamine oli kavandatud 
2020. aastasse, kuid mis on juba täielikult täidetud. Kirjeldatud analüüsi ning 
2020. aastat puudutavate leidude ja järelduste alusel esitame komisjonile järgmised 
soovitused. 

Soovitus 7.1. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 
projektikulude rahastamiskõlblikkus 

Kontrollida hoolikalt Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toetusesaajate 
esitatud kulude rahastamiskõlblikkust, eelkõige hankemenetluste korrektsust. 

Tähtaeg: 2021. aasta lõpuks 
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Soovitus 7.2. Dokumentatsioon (kui rahastamine põhineb 
standardsetel ühikuhindadel) 

Anda DG HOME’i vahendite (mitmeaastastes finantsraamistikes 2014–2020 ja 2021–
2027) kasutamise eest vastutavatele liikmesriikide ametiasutustele suuniseid teenuste 
täielikkuse ja kvaliteedi dokumenteerimise kohta juhul, kui rahastamine põhineb 
standardsetel ühikuhindadel. 

Tähtaeg: 2022. aasta lõpp 
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7.1 lisa. Rubriigi „ Julgeolek ja kodakondsus“ kohta varem esitatud soovituste põhjal võetud meetmed 

Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täitmisel 

Täitmata Ei ole 
kohaldatav 

Ebapiisavad 
tõendid Suuremas 

osas 
Osaliselt 

2017 

Komisjon peaks 
1. soovitus: andma liikmesriikidele suuniseid selle kohta,
kuidas kasutada ELi vahendeid kooskõlas usaldusväärse
finantsjuhtimise põhimõttega. Eelkõige tuleks AMIFi/ISFi
rakendussuunistes täpsustada, et kui riigiasutused
rakendavad ELi meetmeid, ei tohi ELi kaasrahastamine
ületada abikõlblikke kogukulutusi, mis ei hõlma
käibemaksu.

X14 

2. soovitus: nõudma liikmesriikidelt, et need oma AMIFi
ja ISFi riiklike programmide raamatupidamise
aastaaruandes esitaksid sissenõudmiste, eelmaksete ja
tegelikult tehtud kulutuste kohta aruandluses kajastatud
summad vastavalt nende olemusele, ning andma alates
2018. aastast oma aasta tegevusaruandes aru iga fondi
tegelikest kulutustest.

X15 

14 2019. aasta augustis ja 2020. aasta juulis saatis komisjon liikmesriikidele teatised käibemaksu rahastamiskõlblikkuse reeglite kohta. 

15 Komisjon muutis AMIFi/ISFi raamatupidamise aastaaruande vormi, et võtta arvesse meie nõudeid. 
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Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täitmisel 

Täitmata Ei ole 
kohaldatav 

Ebapiisavad 
tõendid Suuremas 

osas 
Osaliselt 

2018 

Soovitame komisjonil tagada, et ta kasutaks 
väljamaksetaotluste halduskontrolli tegemisel 
süstemaatiliselt kõiki dokumente, mida ta on oma 
toetusesaajatelt nõudnud, et täielikult kontrollida nende 
toetusesaajate korraldatud hankemenetluste 
seaduslikkust ja korrektsust. 
Samuti peaks komisjon andma AMIFi ja ISFi riiklike 
programmide eest vastutavatele liikmesriikide 
ametiasutustele korralduse kontrollida nõuetekohaselt 
fondi toetusesaajate korraldatud hankemenetluste 
seaduslikkust ja korrektsust, kui nad teevad nende 
maksetaotluste halduskontrolli. 
Tähtaeg: 2020. aasta jooksul. 

X16 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda 

16 Komisjon ajakohastas oma kontrollistrateegiat ja suurendas liikmesriigi ametiasutuste hankemenetluste alast teadlikkust. 
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8. peatükk 

Globaalne Euroopa  
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Sissejuhatus 
8.1. Käesolevas peatükis esitatakse meie leiud mitmeaastase finantsraamistiku
4. rubriigi „Globaalne Euroopa“ kohta. Selgituses 8.1 antakse ülevaade rubriigi
2020. aasta peamistest tegevustest ja kulutustest.

Selgitus 8.1 

Mitmeaastase finantsraamistiku 4. rubriigi „Globaalne Euroopa“ 
kulutuste jaotus aastal 2020 

Muud meetmed ja 
programmid 
1,9 (16,4%)

Humanitaarabi 
1,9 (16,8%)

Ühinemiseelse abi 
rahastamisvahend 
1,9 (16,9%)

Euroopa naabruspoliitika 
rahastamisvahend 
2,7 (23,2%)

Arengukoostöö 
rahastamisvahend 
3,0 (26,7%)

Globaalne 
Euroopa

11,4
(6,6 %)

2020. aasta maksete osakaal ELi eelarves ja nende jaotus

(miljardites eurodes)

173,3
miljardit 

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

Allikas: Euroopa Liidu 2020. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne. 

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. 

vahe-/lõppmaksed: 3,6

eelrahastamise maksed ⁽*⁾: 7,8

eelrahastamise tasaarvestamine: 5,2

usaldusfondide väljamaksed: 0,4

kokku: 9,2

kokku: 11,4

0 2 4 6 8 10 12

Auditi
andmekogum

Maksed

2020. aasta auditi andmekogum võrreldes maksetega
(miljardites eurodes)
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8.3. Välistegevuse eelarve täitmises osalevad peamised peadirektoraadid ja
talitused on rahvusvahelise partnerluse peadirektoraat (DG INTPA)1, naabruspoliitika ja 
laienemisläbirääkimiste peadirektoraat (DG NEAR), Euroopa kodanikukaitse ja 
humanitaarabioperatsioonide peadirektoraat (DG ECHO), regionaal- ja linnapoliitika 
peadirektoraat (DG REGIO) ning välispoliitika vahendite talitus. 

8.4. Rubriigi „Globaalne Euroopa“ maksete summa oli 2020. aastal 11,4 miljardit
eurot2 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). 

Auditi ulatus ja käsitlusviis 

8.5. Vastavalt lisas 1.1 kirjeldatud auditi käsitlusviisile ja meetodeile kontrollisime
kõnealuse mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi puhul 2020. aastal järgmist: 

a) 75 tehingust koosnev valim, 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 saanud me
arvutada selle mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi veamäära. Valimisse
kuulus 32 DG NEARi, 14 DG INTPA, 13 DG ECHO, 10 välispoliitika vahendite
talituse ja 6 muud tehingut.

b) DG NEARi ning DG INTPA iga-aastastes tegevusaruannetes esitatud kulutuste
korrektsust puudutav teave ning selle kajastamine komisjoni iga-aastases haldus- 
ja tulemusaruandes.

1 Endine rahvusvahelise koostöö ja arengu peadirektoraat (DG DEVCO). 

2 Maksete, sh sihtotstarbelise tulu lõplik rakendamine. 
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Tehingute korrektsus 
8.6. 75-st kontrollitud tehingust oli vigadest mõjutatud 28 (37,3 %). Avastasime 
17 kvantifitseeritavat viga, millel oli finantsmõju ELi eelarvest makstud summadele. 
Lisaks leidsime 11 juhtumit, mis ei vastanud õiguslikele või finantsnõuetele. 

8.7. Rubriigi „Globaalne Euroopa“ leidude üldkategooriad on rahastamiskõlbmatud 
kulud, kandmata kulud, riigihankevead ja tõendavate dokumentide puudumine. 
Selgituses 8.2 on esitatud näited meie kvantifitseeritud vigadest. Selgituses 8.3 on 
esitatud näide delegeerimis- ja toetuslepingute mittenõuetekohase rakendamise 
kohta. Sel juhul ei olnud täpset rahastamiskõlbmatut summat võimalik välja arvutada. 

211



Selgitus 8.2 

Varustust ei kasutatud rahastatud meetme jaoks 

DG NEAR 

Auditeerisime ühe toetusesaaja deklareeritud kulusid, mis kanti komisjoniga 
oktoobris 2016 sõlmitud toetuslepingu raames. Meetme eesmärk oli parandada 
toetust saava riigi kaitse all olevate pagulaste tervist, sealhulgas vaktsineerimise 
abil. Toetust rahastati täielikult ELi eelarvest ja selle hinnangulisest 
kogumaksumusest (300 miljonit eurot) moodustasid seadmed ja varustus 47% 
(142 miljonit eurot). Toetuslepingu täitmiseks allkirjastas toetusesaaja 2017. aasta 
detsembris ühe meditsiinitoodete tarnijaga vaktsiinide hankimise lepingu. 

Kulude puhul, mille komisjon hüvitas enne lepingu sõlmimist meditsiinitoodete 
tarnijaga, ei esitatud meile tõendeid hanke, tegelike kulude ja manustatud 
vaktsiinidooside arvu kohta. Kokkuvõttes leidsime, et 4,4 miljonit eurot kulusid ei 
olnud rahastamiskõlblikud. 

Väljamaksetaotluses deklareeriti rahastamiskõlbmatuid kulusid 

DG NEAR 

Auditeerisime ühe toetusesaaja deklareeritud kulusid, mis kanti komisjoniga 
sõlmitud toetuslepingu raames. Toetusega rahastatud meetme eesmärk oli 
tugevdada toetust saava riigi kohalikke kogukondi, et edendada romade 
sotsiaalset kaasatust. Komisjon rahastas 4 miljoni euro suuruse toetuse täielikult 
ELi eelarvest. 

Kontrollisime tõendavaid dokumente ja leidsime, et komisjon oli kulude 
hüvitamiseks heaks kiitnud 296 531 eurot ettemakseid, kuigi toetusesaaja ei olnud 
ühtegi vastavat tegevust ellu viinud. Komisjon oli ka kaks korda heaks kiitnud 
270 537 euro suuruse väljamaksetaotluse. Kokkuvõttes lugesime 64% auditeeritud 
summast rahastamiskõlbmatuks. 
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Selgitus 8.3 

Jagatud kulude jaotus ei põhinenud tegelikult kantud kuludel 

DG ECHO 

Osa meie auditeeritud kuludest oli seotud nelja konkreetse toetuslepingu ja ühe 
delegeerimislepinguga, mille hinnanguline kogumaksumus oli 11,2 miljonit eurot. 

Osa auditeeritud kuludest oli seotud ELi rahastatud projekti ja 
partnerorganisatsioonide vahel jagatud kuludega. Lepingutes märgiti, et need 
kulud tuleks jagada tegelikult kantud kulude alusel. Uurisime 
partnerorganisatsioonide kulujaotuspoliitikat ja tõendavaid dokumente, mis 
näitasid, et nende kulujaotus põhines eelarvel või hinnangulisel summal. 

Näiteks ühel juhul ei arvutatud harukontori elektrikulusid tegelikult kantud kulude 
alusel, vaid proportsioonina olemasolevast eelarvest lepingu kohta. Teisel juhul 
lähtuti laohoone renoveerimise, sõidukite käitamise ja rendikulude jaotamisel 
samamoodi iga kuu alles jäävast eelarvest, mis oli ette nähtud eri liiki ühiste 
kulude katmiseks. Täpset finantsmõju ei olnud siiski võimalik välja arvutada. 

Selline kulude jaotamise meetod on vastuolus lepingu tingimustega. 
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8.8. Tehingute kontrollimisel leidsime näiteid tulemuslikest 
sisekontrollisüsteemidest – ühte sellist näidet tutvustatakse selgituses 8.4. 

Selgitus 8.4 

Otsese eelarve täitmise raames esitatud maksetaotluste 
komisjonipoolsed kontrollid on tõhusad 

DG INTPA 

EL rahastas avalikule poliitikale ja arengukoostööle spetsialiseerunud 
rahvusvahelise konsultatsioonifirmaga sõlmitud teenuslepinguga 13,8 miljoni euro 
suurust meedet, millega toetati Aasia piirkondlikku integratsiooni edendavat 
ühendust. 

Me kontrollisime komisjoni makseid, mis olid seotud konsultandi poolt selle 
teenuslepingu alusel väljastatud arvega. Maksenõude menetlemisel avastas 
kohalik ELi delegatsioon, et eksperditasudena oli esitatud rahastamiskõlbmatuid 
kulusid summas 35 500 eurot. Seetõttu palus ta konsultandil väljastada selle 
summa kohta kreeditarve ja makset vähendati selle summa võrra. 

Lepingu täitmise perioodil tegi komisjon kindlaks ja nõudis sisse 
rahastamiskõlbmatud kulud kogusummas üle 113 700 euro. Me ei tuvastanud 
täiendavaid vigu. 

8.9. On kaks kuluvaldkonda, kus tehingutes esineb maksetingimuste tõttu vähem 
vigu. Need valdkonnad on i) eelarvetoetus (vt punkt 8.10) ja ii) rahvusvaheliste 
organisatsioonide rakendatavad projektid, mille suhtes kohaldatakse nn eeldavat 
käsitlusviisi (vt punkt 8.12). 2020. aastal auditeerisime kolme eelarvetoetuse tehingut 
ja 14 projekti, mida haldasid rahvusvahelised organisatsioonid, sealhulgas kuus nn 
eeldava käsitlusviisi tehingut. Nendes valdkondades me vigu ei tuvastanud. 
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8.10. Eelarvetoetusega toetatakse riigi üldeelarvet või selle teatud poliitikat või 
eesmärki. 2020. aastal maksti ELi üldeelarvest eelarvetoetuseks 1,7 miljardit eurot. 
Uurisime, kas komisjon on täitnud partnerriikidele antava eelarvetoetuse maksete 
tingimused ja kontrollinud, kas need riigid täitsid rahastamiskõlblikkuse üldtingimused 
(näiteks piisavad edusammud avaliku sektori finantsjuhtimises). 

8.11. Õigussätted jätavad aga palju ruumi tõlgendamiseks ja komisjonil on üsna 
suur otsustusõigus selle üle, kas partnerriigid on need üldtingimused täitnud. Me ei saa 
korrektsuse auditis minna toetust saavale riigile komisjoni toetuse maksmise etapist 
kaugemale, kuna edasi suunatakse summad selle riigi eelarvevahenditesse3. 

8.12. 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. 

8.13. 2020. 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. 

                                                      
3 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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8.14. Mõned rahvusvahelised organisatsioonid4 andsid dokumentidele vaid
piiratud juurdepääsu, näiteks kirjutuskaitstud kujul, mis tähendab, et me ei saanud 
läbivaadatud dokumentidest koopiaid teha. Lisaks seadsid mõned rahvusvahelised 
organisatsioonid kahtluse alla meie mandaadi. Need probleemid takistasid auditi 
kavandamist ja läbiviimist ning tõid kaasa liigsed viivitused auditirühmale, sest nad ei 
saanud vajalikke dokumente, mis takistas neil teha oma tööd. Ühel juhul kulus 
rahvusvahelisel organisatsioonil nõutud tõendavate dokumentide esitamiseks rohkem 
kui kaheksa kuud. Euroopa Liidu toimimise lepingus5 on sätestatud kontrollikoja õigus 
saada juurdepääs mis tahes dokumendile või teabele, mis on vajalik tema ülesannete 
täitmiseks. Me tegime sellega seotud tähelepanekuid juba oma 2018. aasta 
aastaaruandes6 ja arvamuses nr 10/20187. 

4 ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsioon Lähis-Idas (UNRWA), ÜRO Lastefond 
(UNICEF) ning Rahvusvaheline Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (IBRD). 

5 Kontrollikoja õigus dokumentidele juurde pääseda on sätestatud Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 287: „Kõik eelarvest makseid vastu võtvad füüsilised või juriidilised isikud 
[---] annavad kontrollikojale viimase nõudmisel üle dokumendid või teabe, mida see oma 
ülesande täitmiseks vajab.“ (ELT C 326, 18.12.2012, lk 170). 

6 Vt meie 2018. aasta aastaaruande 9. peatüki punkt 9.13. 

7 Arvamus nr 10/2018 ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
millega luuakse naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend, 
punkt 18. 
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Aasta tegevusaruanded ja muu 
juhtimiskord 

Välispoliitika vahendite talituse aasta tegevusaruanne 

8.15. Vaatasime läbi välispoliitika vahendite talituse 2020. aasta tegevusaruande. 

8.16. Keskendusime oma analüüsis sellele, kas välispoliitika vahendite talitus oli 
oma aasta tegevusaruandes esitanud korrektsusega seotud teavet vastavalt komisjoni 
juhistele ning kas ta on järjepidevalt kohaldanud tulevaste korrektsioonide ja 
tagasinõudmiste hindamise metoodikat. 

8.17. 2020. aastal heakskiidetud kogukuludest (730 miljonit eurot) oli välispoliitika 
vahendite talituse hinnangul veariski sisaldav kogusumma makse tegemise ajal 
8,0 miljonit eurot (1,10%). Ta hindas oma järgnevatel aastatel tehtud kontrollidest 
tulenevate korrektsioonide väärtuseks 3,5 miljonit eurot (43,8% veariski sisaldavast 
kogusummast). Selle alusel kinnitas välispoliitika vahendite talituse peadirektor, et 
talituse finantsrisk jäi alla 2% suuruse olulisuse piirmäära. 

8.18. Komisjon võib usaldada eelarve täitmisega seotud ülesanded teatavatele 
üksustele, tingimusel et nad suudavad kaitsta ELi finantshuve kõrgel tasemel. Sellistel 
juhtudel nõutakse finantsmääruses nende üksuste hindamist, tagamaks, et nad 
järgivad usaldusväärse finantsjuhtimise, läbipaistvuse ja mittediskrimineerimise 
põhimõtteid ning tagavad liidu tegevuse nähtavuse. Seda nimetatakse sambapõhiseks 
hindamiseks8. Välispoliitika vahendite talitus peab tagama, et kõik tema ühise 
julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) missioonid on sel viisil akrediteeritud. 2020. aasta 
lõpu seisuga ei olnud 11 käimasolevast ÜJKP missioonist kaks9 veel saanud täiesti 
positiivset sambapõhist hinnangut. Eelkõige on juba pikka aega pooleli Liibüas 

                                                      
8 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määruse (EL, Euratom) 2018/2012, 

mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju (finantsmäärus), 
artikkel 154 (muudetud). Sambapõhise hindamise nõuded on aja jooksul muutunud ja neid 
on ajakohastatud finantsmääruses alates nende esialgsest lisamisest 2002. aastal. 

9 EUBAM Libya ja ELi nõuandemissioon (EUAM) Kesk-Aafrika Vabariigis. 
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läbiviidava ELi piirihaldamise abimissiooni (EUBAM) hindamine10, mis osutab 
võimalikule sisekontrolli puudusele. Välispoliitika vahendite talitus on võtnud 
konkreetseid meetmeid seotud riskide leevendamiseks. Sambapõhised hindamised on 
siiski vajalikud ELi finantshuvide kaitsmiseks11. 

DG NEARi 2020. aasta allesjäänud veamäära kokkuleppeline toiming 

8.19. 2020. aastal tegi väline töövõtja DG NEARi nimel kuuenda allesjäänud 
veamäära kokkuleppelise toimingu. Toimingu eesmärk on hinnata nende vigade 
määra, mis püsisid ka pärast kõiki DG NEARi vigade vältimise, avastamise ja 
parandamise eesmärgil kogu peadirektoraaadi vastutusvaldkonnas läbi viidud 
juhtimiskontrolle, ning teha järeldusi nende kontrollide tõhususe kohta. Toiming on 
oluline element, millel põhineb peadirektori kinnitav avaldus ning mis annab teavet 
iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes avaldatud välistegevuse valdkonna tehingute 
korrektsuse kohta. 

8.20. DG NEAR tutvustas 2020. aasta allesjäänud veamäära kokkuleppelise 
toimingu tulemusi oma aasta tegevusaruandes12. Toimingu käigus kontrolliti 
ajavahemikul september 2019 kuni august 2020 suletud lepingute 375 tehingust 
koosnevat valimit. Peadirektoraadi üldine hinnanguline allesjäänud veamäär oli 1,36%, 
mis jääb alla komisjoni seatud 2% suuruse olulisuse piirmäära. Eelmise kahe aasta 
allesjäänud veamäärad olid 0,72% (2018) ja 0,53% (2019). 

8.21. Allesjäänud veamäära kokkuleppeline toiming ei ole kindlustandev töövõtt 
ega audit; selle aluseks on allesjäänud veamäära metoodika ja DG NEARi koostatud 
juhend. Tuvastasime piirangud, mis võivad põhjustada allesjäänud veamäära tegelikust 
väiksemaks hindamist. 

                                                      
10 Nõukogu kiitis missiooni EUBAM Libya heaks 2013. aasta mais. Missioon on praegu Liibüa 

poliitilise olukorra tõttu siirdatud Tunisesse. 

11 Finantsmääruse artikkel 154. 

12 Allesjäänud veamäära nimetatakse iga-aastases tegevusaruandes üldiseks (peadirektoraadi 
määratletud) veamääraks. 
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8.22. Selleaastase auditi käigus avastasime taas mitu olulist tegurit, mis allesjäänud
veamäära moonutasid. Esimene tegur oli see, et DG NEAR ei kihita tehingute 
üldkogumit, mida kasutati valimi moodustamiseks. See aitaks aga täpsemini hinnata 
rohkem vigu sisaldavaid valdkondi või keskenduda vähem teadaolevalt väiksema 
riskiga valdkondadele13. Eelarvetoetuse tehingud on väikese riskiga ja moodustasid 
2020. aastal vaid 26% (väärtuse alusel) allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu 
andmekogumist. Allesjäänud veamäära valimist moodustasid need siiski 39% (väärtuse 
alusel). Viimastel aastatel on nende osakaal allesjäänud veamäära valimis suurenenud: 
29% 2018. aastal, 31% 2019. aastal ja 39% 2020. aastal. 

8.23. Lisaks võttis DG NEAR otse hallatavate toetuste puhul 2018. aastal kasutusele
täiendava veamäära (nn toetuste määr). See andis peadirektorile täiendava aluse 
säilitada varem esitatud reservatsioon, mille põhjuseks oli selliste toetustega seotud 
suur risk. Üldiselt kohaldab töövõtja allesjäänud veamäära valimi suhtes 2% suurust 
olulisuse piirmäära ja 95% suurust usaldusnivood14. Toetuste määra puhul on aga 
usaldusnivoo 80%, mis viis selle andmekogumi osa tegeliku veamäära vähem täpse 
hindamiseni. See käsitlusviis ei võta arvesse selle valdkonnaga seotud suurt riski. 

8.24. Teine tegur oli see, et nende tehingute osakaal, mille puhul tugineti
allesjäänud veamäära kokkuleppelises toimingus täielikult või osaliselt varasemale 
kontrollitööle, on alates 2016. aastast suurenenud, ulatudes 2020. aastal enam kui 
60%-ni. Nende tehingute puhul tugines töövõtja DG NEARi kontrolliraamistiku raames 
tehtud varasemale tööle, näiteks projekti finantsaudititele ja sõltumatute kolmandate 
isikute tehtud kulude kontrollidele, võttes arvesse ka komisjoni varasemaid kontrolle. 
Samal ajal on allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu raames läbivaadatud 
tehingute koguarv vähenenud rohkem kui 25%. Liigne tuginemine varasemale 
kontrollitööle on vastuolus allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu eesmärgiga 
teha kindlaks vead, mida ei ole selliste kontrollide käigus avastatud. 

8.25. Lisaks usaldas allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu töövõtja
teatavate rahvusvaheliste organisatsioonidega sõlmitud finants- ja haldusraamistiku 
lepingus sätestatud piiranguid järgides tehtud kulude kontrolli. Selle lepinguga 
piiratakse kulude kontrolli käigus kontrollitavate objektide arvu ja auditi 
tõendusmaterjalile juurdepääsu. 

13 Vt meie 2017. aasta aastaaruande 9. peatükk „Globaalne Euroopa“. 

14 Tõenäosus, et andmekogumi veamäär jääb teatavasse vahemikku („usaldusvahemik“). 
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8.26. Kolmas tegur oli DG NEARi allesjäänud veamäära hindamise meetod. 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 lisas komisjon allesjäänud 
veamäärale 5% riskipreemia, nagu ta tegi ka 2019. aastal. Ei ole aga selge, kuidas 
komisjon 5% suuruse riskipreemiani jõudis. Seetõttu ei pruugi see meetod kajastada 
vaadeldava tehingu tegelikku allesjäänud veamäära15. 

8.27. Neljas tegur on valimi andmekogumis asendatud tehingute suur arv16. Need 
asendused ja nende põhjendused annavad kinnitust, et juhendis nõutud andmete 
kontrolli ei tehtud nõuetekohaselt koostöös komisjoniga ning et eri etappides valimi 
moodustamiseks kasutatud andmekogumid olid ainult osaliselt usaldusväärsed või 
õiged. Asendamine ja kohandamine valimi andmekogumis toob kaasa erinevad valimi 
moodustamise tulemused. 

8.28. Lisaks ei käsitleta ega mainita allesjäänud veamäära kokkuleppelist toimingut 
reguleerivas õigusraamistikus ning DG REARi ja allesjäänud veamäära kokkuleppelise 
toimingu töövõtja vahelises lepingus pettuse ohtu. Puudub menetlus, mis kohustaks 
töövõtjat teatama komisjonile ELi eelarve vastu suunatud pettuse kahtlustest, mis 
avastati allesjäänud veamääraga seotud töö käigus. 

DG INTPA aasta tegevusaruanne ja allesjäänud veamäära kokkuleppeline 
toiming 

8.29. DG INTPA 2020. aasta tegevusaruande ja allesjäänud veamäära 
kokkuleppelise toimingu läbivaatamise tulemused on üksikasjalikult esitatud meie 
aastaaruandes 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi kohta. 

  

                                                      
15 2020. aastal hinnati üht viga ühel juhul osaliselt. 

16 2020. aasta allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu puhul oli neid 36. 
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Järeldus ja soovitused 

Järeldus 

8.30. Tehingute valim oli kavandatud viisil, mis aitas meil saada ülevaate 
2020. aastal eelarvest tehtud kulutustest tervikuna, mitte nii, et see oleks statistiliselt 
esinduslik mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 4 („Globaalne Euroopa“) kulutuste 
suhtes. Me ei auditeerinud piisaval arvul tehinguid, et hinnata mitmeaastase 
finantsraamistiku kõnealuse rubriigi veamäära (vt punkt 8.5). Tehingute ja süsteemide 
uurimisel ilmnes siiski kolm valdkonda, mis vajaksid parandamist (vt punktid 8.7, 8.14 
ja 8.28). 

Soovitused 

8.31. Lisas 8.2 antakse ülevaade meie analüüsist 2017. aasta aastaaruandes 
esitatud nelja soovituse põhjal võetud meetmete kohta. Komisjon oli neist kolm 
täielikult ja ühe osaliselt ellu viinud. Vaatasime läbi ka need meie 2018. ja 2019. aasta 
aastaaruannetes esitatud soovitused, mis tuli täita kohe või enne 2020. aasta lõppu. 

8.32. Käesoleva läbivaatamise ning 2020. aasta leidude ja järelduste põhjal esitame 
komisjonile järgmised soovitused. 

Soovitus 8.1. Täielik ja õigeaegne juurdepääs dokumentidele 

Võtta meetmeid, et rahvusvahelised organisatsioonid annaksid kontrollikojale täieliku, 
piiramatu ja õigeaegse juurdepääsu dokumentidele, mis on vajalikud tema ülesannete 
täitmiseks vastavalt ELi toimimise lepingule, ning mitte ainult kirjutuskaitstud kujul. 

Tähtaeg: 2021. aasta lõpp 

Soovitus 8.2. Partnerorganisatsioonide jagatud kulude 
jaotamine 

Kehtestada menetlus, millega tagatakse, et partnerorganisatsioonid võtavad jagatud 
kulude jaotamisel aluseks tegelikult kantud kulud. 

Tähtaeg: 2021. aasta lõpp 
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Soovitus 8.3. Allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu 
töövõtja teatab pettusekahtlusest 

Kehtestada allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu töövõtjale kohustus teatada 
komisjonile igast ELi eelarvet kahjustavast pettusekahtlusest, mis avastati allesjäänud 
veamäära kokkuleppelise toiminguga seotud töö käigus. 

Tähtaeg: 2022. aasta lõpp 
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Lisad 

8.1 lisa. DG NEARi ja DG INTPA maksed delegatsioonide kaupa 

* Määratlus ei ole tõlgendatav Palestiina riigi tunnustamisena ja ei kitsenda eraldiseisvate liikmesriikide
seisukohta selles küsimuses.

Allikas: kaardi taust ©OpenStreetMap edasiarendajad (litsentseerimise aluseks Creative Commons 
Attribution-Share Alike 2.0 litsents (CC BY-SA)) ja Euroopa Kontrollikoda Euroopa Liidu 2020. aasta 
konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande põhjal. 

DG NEARi 5 suurimate kulutustega delegatsiooni
(miljonites eurodes)

1. Maroko
2. Türgi
3. Tuneesia
4. Palestiina (okupeeritud territoorium) *
5. Gruusia

411
314
248   
174
119
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Allikas: kaardi taust ©OpenStreetMap edasiarendajad (litsentseerimise aluseks Creative Commons 
Attribution-Share Alike 2.0 litsents (CC BY-SA)) ja Euroopa Kontrollikoda Euroopa Liidu 2020. aasta 
konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande põhjal. 

 

DG INTPA 5 suurimate kulutustega delegatsiooni
(miljonites eurodes)

1. Bangladesh
2. Afganistan
3. Myanmar/Birma
4. Iraak 
5. Kambodža

153
138

74   
59
50
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8.2 lisa. Varasemate soovituste põhjal võetud meetmed 

Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
ellu 

viidud 

Täitmisel Ei ole 
ellu 

viidud 

Ei 
kohaldata 

Puudulik 
tõendusmaterjal Suuremas 

osas 
Osaliselt 

2017 

Soovitame DG NEARil 
1. soovitus:
alates 2019. aasta allesjäänud veamäära kokkuleppelisest toimingust peaks andma 
toimingu töövõtjale toetusesaajate läbi viidud hangete kontrollimiseks täpsemad suunised. 

X17 

2. soovitus:
alates 2019. aasta allesjäänud veamäära kokkuleppelisest toimingust peaks toimingu 
andmekogumit projektide olemusliku riski alusel kihitama ning panema rohkem rõhku 
tagastamatutele toetustele ja vähem eelarvetoetuse tehingutele. 

X 

3. soovitus:
alates 2018. aasta tegevusaruandest avalikustada allesjäänud veamäära kokkuleppelise 
toimingu piiranguid. 

X18 

17 Komisjon lisas allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu töövõtja 2019. ja 2020. aasta allesjäänud veamäära käsitlevatesse juhenditesse täiendavad 
juhised selle kohta, kuidas kontrollida toetusesaajate läbi viidud hankeid. 

18 Komisjon avaldas allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu piirangud oma iga-aastases tegevusaruandes 2018. ja 2020. aastal, aga mitte 
2019. aastal. Komisjon teatas meile, et selle põhjuseks oli toimetamisviga. 
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Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
ellu  

viidud 

Täitmisel Ei ole 
ellu 

viidud 

Ei 
kohaldata 

Puudulik 
tõendusmaterjal Suuremas 

osas 
Osaliselt 

Soovitame DG DEVCO-l 
Soovitus 4: 
vaadata 2020. aastaks üle kaudse eelarve täitmise raames rakendatavate projektide 
toetusesaajatele koostatud suunised, et tagada kavandatud tegevuse õigeaegne 
elluviimine ja aidata kaasa projektide väljundite praktilisele kasutamisele, et saavutada 
kuludele vastav optimaalne tulu. 

X19      

2018 

Esitame komisjonile järgmised soovitused. 
1. soovitus: 
võtta 2020. aastaks meetmeid, tugevdamaks rahvusvaheliste organisatsioonide kohustust 
edastada kontrollikojale tema nõudmisel mis tahes dokumendi või teabe, mis on vajalik 
tema Euroopa Liidu toimimise lepingus ette nähtud ülesannete täitmiseks. 

  X    

Esitame DG NEARile järgmised soovitused. 
2. soovitus: 
võtta 2020. aastaks meetmeid, et vähendada DG NEARi allesjäänud veamäära metoodikas 
täielikult teiste tööle tuginevaid otsuseid, ning tagada põhjalik kontroll metoodika 
rakendamise üle. 

X20      

                                                      
19 Komisjon tegi 2018. aasta finantsmäärusesse muudatusi, ajakohastas suuniseid ja andis ajavahemikul 2018–2021 välja täiendavad juhised. 

20 Komisjon ajakohastas 2020. aasta allesjäänud veamäära käsitlevat juhendit. 
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Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
ellu  

viidud 

Täitmisel Ei ole 
ellu 

viidud 

Ei 
kohaldata 

Puudulik 
tõendusmaterjal Suuremas 

osas 
Osaliselt 

Esitame DG ECHO-le järgmised soovitused. 
3. soovitus: 
vaadata läbi DG ECHO 2019. aasta korrektsioonivõime arvutamine, jättes sellest välja 
kasutamata eelmaksete tagasimaksenõuded. 

X21      

2019 

Esitame DG NEARile järgmised soovitused. 
1. soovitus: 
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. 

X22      

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

                                                      
21 Komisjon ajakohastas aastail 2018–2020 suuniseid ja andis välja täiendavad kvaliteedikontrolli juhised. 

22 Vrdl 19. joonealune märkus. Komisjon avaldas allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu piirangud oma 2020. aasta tegevusaruandes. 
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9. peatükk

Haldus 
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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 organite kaupa 
ülevaade rubriigi 2020. aasta kulutustest. 

Selgitus 9.1 

Mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 5 „Haldus“ jaotus 
2020. aastal 

Muud 0,1 (1,2%)

EMSK 0,1 (1,2%)

Euroopa Kontrollikoda 
0,1 (1,4%)

Euroopa Kohus 
0,4 (4,1%)

Nõukogu 
0,5 (5,2%)

Euroopa välisteenistus 
0,9 (8,9%)

Euroopa Parlament 
1,9 (18,0%)

Komisjon 
6,3 (60,0%)








Haldus 
10,3 

(6,0%)

173,3 
miljardit 

eurot 

(miljardites eurodes)

2020. aasta maksete osakaal ELi eelarves ja nende jaotus
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(*) Vastavalt alustehingute ühtsele määratlusele (üksikasjad on toodud lisa 1.1 punktis 10). 

Allikas: Euroopa Liidu 2020. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne. 

9.2. Euroopa Liidu asutusi, muid organeid ning Euroopa koole1 käsitleme eraldi
aruannetes. Meie volitused ei hõlma Euroopa Keskpanga finantsauditit. 

Lühikirjeldus 

9.3. Halduskulud sisaldavad peamiselt personalikulusid, mis moodustasid
2020. aastal umbes 68% kõigist halduskuludest, 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 ELi asutuste, muude organite ja Euroopa koolide kohta 
avaldatakse meie veebilehel. 

vahe-…vahe-/lõppmaksed:  10,2
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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: 

a) 48 tehingust koosnevat valimit, mis koostati nii, et see oleks statistiliselt esinduslik 
mitmeaastase finantsraamistiku kogu kõnealuse rubriigi kulutuste suhtes. Valim 
sisaldas kõigi ELi institutsioonide ja organite tehinguid. Meie eesmärk oli kaasa 
aidata üldise kinnitava avalduse esitamisele vastavalt lisale 1.1; 

b) nõukogu ja Euroopa Ombudsmani järelevalve- ja kontrollisüsteeme, sh 
sisekontrollistandardeid, riskijuhtimist, eel- ja järelkontrolle, erandite registrit, 
juhtimisalast järelevalvet, siseauditi aruandeid ja pettusevastaseid meetmeid; 

c) kõigi institutsioonide ja organite (teiste seas ka eelkõige halduskulude haldamise 
eest vastutavate Euroopa Komisjoni peadirektoraatide ja ametite2) iga-aastastes 
tegevusaruannetes kulutuste korrektsuse kohta esitatud teavet, mis lisati hiljem 
iga-aastasesse haldus- ja tulemusaruandesse; 

d) riigihankemenetlusi, mida Euroopa Parlament, nõukogu, komisjon, Euroopa Kohus 
ja Euroopa välisteenistus olid korraldanud oma töötajatele isikukaitsevahendite 
hankimiseks. 

9.5. Meie enda kulutusi auditeerib organisatsiooniväline audiitorühing3. Meie 
31. detsembril 2020 lõppenud eelarveaasta finantsaruannete auditeerimise tulemused 
on esitatud punktis 9.7. 

                                                      
2 Personalihalduse ja julgeoleku peadirektoraat, individuaalsete maksete haldamise ja 

maksmise amet, infrastruktuuri- ja logistikaametid Brüsselis ja Luxembourgis ning 
informaatika peadirektoraat. 

3 PricewaterhouseCoopers SRL. 
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Tehingute korrektsus 
9.6. Tehingute testimise tulemuste kokkuvõte on esitatud lisas 9.1. Kontrollitud 
48 tehingust sisaldas vigu 10 (21%). Meie kvantifitseeritud seitsme vea põhjal jääb 
veamäär meie hinnangul alla 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 Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Euroopa Regioonide Komitee, 
Euroopa Ombudsmani, Euroopa Andmekaitseinspektori ega Euroopa välisteenistuse 
töös. Meie välisaudiitor ei toonud oma töö põhjal välja mingeid konkreetseid 
probleeme. 

Euroopa Parlament 

9.8. Leidsime vigu kahes Euroopa Parlamendi makses. Neist üks puudutas IT-
teenuste eest tehtud liiga suurt makset, mille põhjus oli lepingutingimuste ebaõige 
rakendamine. Teine puudutas ühele parlamendiliikmele valesti makstud päevaraha, 
mille põhjustas viga osalejate nimekirjas. Leidsime, et olemasolev kontrollisüsteem ei 
suutnud selliseid vigu vältida, kuid parlament töötab praegu uue ja parema süsteemi 
kallal. 
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Euroopa Komisjon 

9.9. Leidsime komisjoni maksetes viis viga. Neist üks puudutas tarkvaralitsentside 
ostu eest tehtud makset, mis oli veidi suurem, kui oleks pidanud. Ülejäänud neli 
puudutasid toetusi, mis olid makstud töötajatele, kes ei olnud deklareerinud hiljutisi 
muutusi oma isiklikus olukorras või kellel oli õigus taotleda sarnaseid toetusi ka teistest 
allikatest. Töötajad peavad kõigepealt selliseid toetusi taotlema ja seejärel neist 
komisjonile teatama, et komisjon saaks neid töötasu arvutamisel arvesse võtta. 
Komisjon ei avastanud neid nelja juhtumit oma arvutuste järjepidevuse kontrollimisel. 
Leidsime sarnaseid vigu peretoetuste maksmisel ka varasematel aastatel4. 

Tähelepanekud järelevalve- ja kontrollisüsteemide kohta 

9.10. Me ei leidnud olulisi puudusi nõukogu ja ombudsmani meie poolt 
kontrollitud juhtimis- ja kontrollisüsteemides. 

                                                      
4 Vt 2019. aasta aastaaruande punkt 9.9 ja 2018. aasta aastaaruande punkt 10.8. Komisjon 

parandas hiljem kõik vead. 
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Aasta tegevusaruanded ja muu 
juhtimiskord 
9.11. Me leidnud üheski kontrollitud aasta tegevusaruandes olulisel määral vigu. 
See on kooskõlas meie auditileidudega (vt punkt 9.6). 
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Tähelepanekud isikukaitsevahendite 
hankimiseks korraldatud 
riigihankemenetluste kohta 
9.12. ELi institutsioonide poolt COVID-19 pandeemia ajal oma töötajate kaitseks 
võetud meetmed5 hõlmasid isikukaitsevahendite (nt maskide, kinnaste ja 
temperatuuriandurite) ostmist. Vaatasime läbi viisteist isikukaitsevahendite 
hankemenetlust, mille korraldasid 2020. aastal Euroopa Parlament, nõukogu, 
komisjon, Euroopa Kohus ja Euroopa välisteenistus. Neist kaheksa puudutasid maske ja 
seitse muud kaitsevarustust. Iga hanke juures uurisime nii konkreetse hankemenetluse 
liigi kasutamise põhjendatust kui ka hindamisprotsessi ennast. Hankemenetluste 
uurimine toimus väljaspool meie esinduslikku valimit ja seega ei mõjutanud see meie 
hinnangulist veamäära. 

9.13. COVID-19 pandeemia varastes etappides oli isikukaitsevahendite kiire 
hankimine suurenenud nõudluse tõttu keeruline. Enamikul kontrollitud juhtudest 
kasutasid institutsioonid toodete hankimiseks finantsmääruses sätestatud 
läbirääkimistega hankemenetlusi6. 

9.14. Leidsime mõningaid probleeme menetlustes, mida Euroopa Parlament, 
nõukogu, komisjon ja Euroopa välisteenistus kaitsemaskide kiireloomulisel hankimisel 
kasutasid. Need institutsioonid olid tehnilises kirjelduses loetlenud ranged 
miinimumnõuded (sealhulgas meditsiiniliste näomaskide Euroopa kvaliteedistandardid 
ja tarnekuupäevad). Neljal juhul ei esitanud edukas pakkuja aga täielikku 
tõendusmaterjali selle kohta, et kõik kvaliteedi miinimumnõuded olid lepingu 
sõlmimise ajaks täidetud (näiteks ei tõendatud maskide vastupidavust ega esitatud 
dokumente nende tehnilisele kirjeldusele vastavuse kohta).  

                                                      
5 Personalieeskirjade artikkel 1: „[---] ametnikele tagatakse sellised tervishoiu- ja 

ohutusnormidele vastavad töötingimused [---].“ 

6 Finantsmäärus (EL, Euratom) 2018/1046, I lisa „Hanked“ artikkel 164 ja artikli 11 lõike 1 
punkt c. 
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9.15. Komisjon ja nõukogu testisid tarnitud maske pärast valikuliselt laboris. Nende 
testide tulemusel lükkas komisjon maskide esimese partii tagasi, kuid sellele järgnev 
partii oli rahuldava kvaliteediga. Nõukogu ülesandel tehtud testid näitasid, et maskid 
vastasid vajalikele kvaliteedinõuetele. 
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Järeldus ja soovitused 

Järeldus 

9.16. 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 

9.17. Lisas 9.2 antakse ülevaade meie analüüsist Euroopa Parlamendile ja 
komisjonile meie 2017. aasta aastaaruandes esitatud soovituste täitmise kohta. 
Mõlemad institutsioonid on soovitused osaliselt täitnud, kuid mis puudutab 
3. soovitust, siis punktis 9.9 toodud tähelepaneku tõttu esitame sarnase soovituse ka 
käesoleval aastal (vt soovitus 9.2). 

9.18. Varasemate soovituste täitmise analüüsi ning meie 2020. aastat puudutavate 
leidude ja järelduste alusel esitame järgmised soovitused. 

Soovitus 9.1. Euroopa Parlament 

Parlament peaks tegema vajalikud muudatused, et tagada päevaraha maksmine ainult 
neile parlamendiliikmetele, kellel on õigus seda saada (vt punkt 9.8). 

Tähtaeg: 2022. aasta lõpp 

Soovitus 9.2. Komisjon 

Oma kohustuslike peretoetuste haldamise süsteemi parandamiseks peaks komisjon 
tugevdama töötajate muudest allikatest saadud toetuste kohta esitatud 
deklaratsioonide järjepidevuse kontrolli ja suurendama töötajate teadlikkust sellest 
küsimusest (vt punkt 9.9). 

Tähtaeg: 2022. aasta lõpp 
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Lisad 

9.1 lisa. Rubriigi „Haldus“ tehingute testimise tulemused 

  
2020 2019   

  
  

  

VALIMI SUURUS JA ÜLESEHITUS   

  
  

Tehingute arv kokku 48 45 

    
KVANTIFITSEERITAVATE VIGADE HINNANGULINE 
MÕJU 

  

   

Hinnanguline veamäär 

Ei ole olulisel 
määral 

vigadest 
mõjutatud 

Ei ole 
olulisel 
määral 

vigadest 
mõjutatud 

 
 

 
Allikas: Euroopa Kontrollikoda.
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9.2 lisa. Varasemate soovituste põhjal võetud meetmed 

Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täitmisel 

Täitmata Ei 
kohaldata 

Puudulik 
tõendusmaterjal Suuremas 

osas Osaliselt 

2017 

Esitame järgmised soovitused: 
1. soovitus:  
Euroopa Parlament peaks finantsmääruse läbivaatamise käigus 
parandama eelarvevahendite käsutajatele mõeldud suuniseid 
hankemenetluste valiku- ja hindamiskriteeriumite kavandamiseks 
ja kontrollimiseks.  

x7      

Esitame järgmised soovitused: 
2. soovitus:  
Euroopa Parlament peaks külastusrühmade vastuvõtmise 
eeskirjade järgmise läbivaatamise käigus tugevdama 
kuludeklaratsioonide esitamise korda, nõudes rühmadelt koos 
väljamaksetaotlustega ka tõendavate dokumentide esitamist. 

  x    

                                                      
7 Parlament ajakohastas eelarvevahendite käsutajatele ja töötajatele mõeldud riigihangete käsiraamatut, sh valiku- ja hindamiskriteeriume. 
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Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täitmisel 

Täitmata Ei 
kohaldata 

Puudulik 
tõendusmaterjal Suuremas 

osas Osaliselt 

Esitame järgmised soovitused: 
3. soovitus:  
Euroopa Komisjon peaks võimalikult kiiresti parandama oma 
kohustuslike peretoetuste haldamise süsteeme, tõhustades 
töötajate poolt teistest allikatest saadud toetuste deklareerimise 
järjepidevuse kontrollimist. 

  x8    

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

                                                      
8 Mujalt saadavate toetuste jälgimine on keeruline, näiteks üha mitmekesisemate perekondlike olukordade ja konkreetsetes liikmesriikides makstavate 

toetuste sagedase muutumise tõttu. Komisjon võttis meetmeid, et parandada oma asjaomaseid IT-süsteeme ja tugevdada järjepidevuse kontrolli, ning 
nõudis tagasi tema poolt avastatud enammakstud summad. Leiame oma audititöö käigus endiselt vigu. 
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Institutsioonide vastused 
aastaaruandele eelarveaasta 2020 ELi 

eelarve täitmise kohta 
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ET ET 

KOMISJONI VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA 2020. AASTA 

ARUANDELE 

PANUS 2020. AASTA ARUANDESSE – 1. PEATÜKK – KINNITAV AVALDUS JA SELLE 

ALUSEKS OLEV TEAVE 

SISSEJUHATUS 

1.1. Komisjoni ühine vastus punktidele 1.1–1.6 

2020. aastat iseloomustas üks rängemaid ülemaailmseid pandeemiaid lähiajaloos. See tõi kaasa 

konkreetsed probleemid ja takistused, mille komisjon pidi ületama, et täita eelarvet tavapärase 

hoolikusega, tõhusalt ja tulemuslikult. 

ELi eelarve aitab tugevdada Euroopa majandust – iseäranis pandeemiast tingitud majanduslanguse 

valguses – ja muuta seda vastupidavamaks. 

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. 

Samas püüab komisjon leida õige tasakaalu väikese veamäära, kiirete maksete ja kontrollide mõistlike 

kulude vahel. 

Kuigi ELi eelarve finantsjuhtimine on aja jooksul paranenud, esineb mõne kululiigi puhul endiselt 

rohkem vigu. Neid reguleeritakse enamasti keerukamate õigusnormide ja hüvitamiskavadega. 

Komisjon jätkab ennetus- ja parandusmeetmete võtmist tuvastatud puudustega tegelemiseks ja selleks, 

et tagada vigade parem ennetamine ja avastamine ajapikku kõigis programmides. 

EELARVEAASTA 2020 AUDITILEIUD 

Teatavate kululiikide puhul esineb endiselt vigu 

1.17. a) Seoses ELi eelarve tulude poolega avaldab komisjon heameelt selle üle, et selles valdkonnas 

ei ole olulisi vigu. 

Komisjon võtab meetmeid seoses traditsiooniliste omavahendite ja käibemaksupõhiste 

omavahenditega, et tõhustada traditsiooniliste omavahendite pikaajaliste avatud punktide 

järelmeetmeid ja võimaluse korral tühistada käibemaksu reservatsioonid ning võtta järelmeetmeid, et 

kõrvaldada kontrollikoja auditite käigus tuvastatud puudused traditsiooniliste omavahendite 

raamatupidamisarvestusest. 

Kogurahvatulul põhinevate omavahenditega seoses võtab komisjon ulatuslikke meetmeid, et käsitleda 

globaliseerumist, sealhulgas teadus- ja arendustegevust, kogurahvatulul põhinevate omavahendite 

eesmärgil. 

244



ET ET 

b) Komisjoni enda hinnangul on maksete vearisk, st makse tegemise ajal allesjäänud veamäär pärast

ennetavaid kontrolle 2020. aasta asjaomaste kulude puhul kokku 1,9 %, mis on väiksem kui 2019.

aastal.

Võttes arvesse kulutuste ja kontrollistrateegiate mitmeaastast iseloomu, teeb komisjon olulisi 

jõupingutusi, et viia pärast maksete tegemist läbi kontroll ja jätkata korrektsioonide tegemist kuni 

rahastamisprogrammide lõpetamiseni. Need jõupingutused kajastuvad programmi lõpetamisel 

esinevas hinnangulises riskis,1 mis vastab maksete veariskile, millest on maha arvatud komisjoni 

prognoositud tulevased korrektsioonid, mis on 2020. aastal hinnanguliselt 1 %. 

Komisjoni hinnangul on 2020. aasta vearisk programmi lõpetamisel kokku 0,9 %. See on oluliselt 

madalam kui olulisuse piirmäär 2 % ja kooskõlas nii eelmistel aastatel alates 2016. aastast saavutatud 

tasemega kui ka komisjoni eesmärgiga. 

Tänu üksikasjalikule alt üles lähenemisviisile saab komisjon näidata hallatavate vahendite erinevat 

olukorda. Seega leiab komisjon, et 

 väiksema riskiga kulud, mille puhul on maksete vearisk alla 1,9 %, moodustavad 56 %

kogukuludest;

 keskmise riskiga kulud, mille puhul on maksete vearisk 1,9 %–2,5 %, moodustavad 16 %

kogukuludest ja

 suurema riskiga kulud, mille puhul on maksete vearisk üle 2,5 % või on tuvastatud tõsised

puudused, moodustavad 28 % kogukuludest.

See toetab komisjoni järeldust, et vähemalt enam kui poolte asjaomaste kulude puhul on maksete 

vearisk allpool olulisuse piirmäära. (Vt üksikasju 2020. aasta haldus- ja tulemusaruandest, II köide, lk 

78). 

Selline üksikasjalik teave, mis esitatakse kõikehõlmavalt ja läbipaistvalt iga-aastastes 

tegevusaruannetes ning iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes, võimaldab komisjonil ELi vahendite 

haldajana tuvastada süsteemi puudusi, teha kindlaks nende algpõhjused (nt õigusnormide keerukus) ja 

võtta sihipäraseid parandusmeetmeid. Samuti tõhustatakse sellega ennetusmeetmeid ja tagatakse, et 

saadud õppetunde võetakse arvesse tulevaste rahastamisprogrammide kavandamisel. 

Veariski mõjutavad õigusnormide keerukus ja ELi vahendite väljamaksmise viis 

1.18. Esimene taane – Komisjon on nõus järeldusega, et vearisk on väiksem kulude puhul, millele 

kohaldatakse lihtsustatud õigusnorme (peamiselt toetusõigustel põhinevad kulud). 

Teine taane – Komisjon leiab ka, et õigusnormide keerukus võib oluliselt suurendada veariski. 

Lisaks finantskorrektsioonide ja sissenõudmiste kohaldamisele võtab komisjon meetmeid, et 

kõrvaldada puudused, mis põhjustavad keskmisi ja suuremaid riske. See hõlmab sihipäraseid 

parandusmeetmeid, nagu teadlikkuse suurendamine kohaldatavatest ELi õigusnormidest 

toetusesaajate ja rakenduspartnerite seas, kelle puhul esineb rohkem vigu. See tähendab ka kontrollide 

ja audititulemuste paremat kasutamist, et kohandada ja keskendada kontrollistrateegiaid, suurendades 

nende riiklike asutuste suutlikkust, kelle juhtimis- ja kontrollisüsteemid on puudulikud, ja rakendades 

saadud kogemusi tulevastes programmides. 

1 Kuna Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi meetmeid ei lõpetata, asendatakse 

põllumajanduskulutustes vearisk programmi lõpetamisel lõpliku riskist mõjutatud summaga. 
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Komisjon jätkab tööd, et õigusnorme võimalikult palju lihtsustada ja kasutada rohkem lihtsamaid 

rakendusmehhanisme, näiteks lihtsustatud kuluvõimalusi, kui see on kõige tõhusam viis vähendada 

kulusid, kontrollikoormust ja veariski. Samas on komisjoni eesmärk ka seada kaugeleulatuvad 

eesmärgid programmide tulemuslikkuse suurendamiseks. Keerulisi tingimusi ja 

rahastamiskõlblikkuse eeskirju kohaldatakse juhul, kui ambitsioonikate poliitikaeesmärkide 

saavutamiseks on vajalik abi suunamine või ühtse turu aluspõhimõtete järgimine (riigihangete või 

riigiabi eeskirjad). 

Seega on vaja seaduslikkus ja korrektsus viia tasakaalu poliitikaeesmärkide saavutamisega, pidades 

samal ajal silmas rakendamise kulusid. 

1.19. Komisjon jagab kontrollikoja seisukohta, et vahendite väljamaksmise viis mõjutab veariski. 

Lisaks leiab komisjon tema käsutuses oleva üksikasjaliku teabe põhjal, et maksete veariskid ei ole 

kulude hüvitamisel põhinevate maksete puhul ühtselt olulised. 

Nagu nähtub komisjoni analüüsist iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes, võib avatus riskile olla 

samas poliitikavaldkonnas ja isegi sama kuluprogrammi raames väike, keskmine või suur, ka siis, kui 

liikmesriigi või poliitikavaldkonna üldine veamäär on allpool olulisuse piirmäära, näiteks ühe 

liikmesriigi kahe ERFi rakenduskava vahel. Lisaks on suure riskiga kulude (peamiselt kulude 

hüvitamisel põhinevad maksed) puhul paljude üksikute programmide ja makseasutuste maksete 

veariskid samuti tänu rakendatavatele kontrollistrateegiatele ja võetud sihipärastele 

parandusmeetmetele allpool olulisuse piirmäära. 

Märkimisväärne osa meie auditi andmekogumist on mõjutatud olulisest veast 

1.21. Iga programmi üksikasjalikust juhtimisanalüüsist on näha, et olukord ei ole konkreetsetes 

poliitikavaldkondades, kuluprogrammides ega isegi liikmesriikides ühesugune. 

Selle üksikasjaliku hinnangu alusel (vt ka vastus punkti 1.17 alapunktile b, nagu on esitatud iga-

aastastes tegevusaruannetes ja 2020. aasta haldus- ja tulemusaruandes, II köide, lk 78) jagab komisjon 

oma kulud hinnangulise maksete veariski järgi. Selle põhjal leiab komisjon, et vähem kui 44 % 

puhul tema asjaomastest kuludest on maksete vearisk üle 1,9 %. 

See on seotud mõne ühtekuuluvuse valdkonna rakenduskavaga, milles esineb tõsiseid puudusi ja/või 

mille veamäär on üle 1,9 %; toetustega teadusuuringute programmile „Horisont 2020“; üksikute ÜPP 

makseasutustega otsetoetuste ja maaelu arengu valdkonnas ning mõnes liikmesriigis turumeetmetega, 

mille veamäär on üle 1,9 %, ning mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi „Konkurentsivõime“ 

keerukate toetustega. 

1.23. Ühtekuuluvusega seoses võtab komisjon teadmiseks kontrollikoja arvutatud veamäära, mis on 

madalam kui eelmistel aastatel. Komisjon võtab kõigi kontrollikoja leitud vigade suhtes 

järelmeetmeid ja taotleb lisafinantskorrektsioone, kui see on vajalik ja õiguslikult võimalik. 

Komisjon viitab ka regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi ning tööhõive, sotsiaalküsimuste ja 

sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi 2020. aasta tegevusaruannetes avaldatud hinnangulisele 

veamäärale, mis hõlmab maksimaalseid riske (nn halvimaid stsenaariume) ja tuleneb iga programmi 

olukorra üksikasjalikust analüüsist. Komisjon märgib, et tema hinnang jääb kontrollikoja arvutatud 

veapiiridesse, ja usub, et tema põhjalik hinnang kajastab mõistlikult ja õiglaselt iga programmi 

veamäärasid ning kumulatiivselt kõigi programmide veamäärasid. 

Komisjon saatis seoses vigade vähendamiseks võetud meetmetega liikmesriikidele programmitöö 

perioodiks 2014–2020 ajakohastatud suunised, mille eesmärk – koos lihtsustatud kuluvõimaluste 
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kohustusliku kasutamisega – on veelgi parandada juhtimiskontrollide 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 õigusnormide 

eiramise riski, korraldades Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide sidusrühmadele 

koolitusprogramme ja levitades neile asjaomast teavet. 

Nagu eespool märgitud, on komisjoni käsutuses üksikasjalik teave riskile avatuse kohta, mis kinnitab, 

et olukord ei ole ühtne: Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, noorte tööhõive 

algatuse ja Ühtekuuluvusfondi rakenduskavad kuuluvad kolme riskikategooriasse. 

1.24. Loodusvarade valdkonnas on komisjon rahul kontrollikoja 6. peatükis esitatud järeldusega, et 

EAGFi otsetoetustel, mis moodustavad 69 % loodusvarade rubriigi kulutustest, ei ole jätkuvalt olulisi 

vigu. 

Turumeetmete (maksete vearisk 2,4 %) ja maaelu arengu (maksete vearisk 2,9 %) puhul leiab 

komisjon, et kuigi veamäärad on viimastel aastatel vähenenud, on madalama veamäära poole 

püüdlemisel vaja viia seaduslikkus ja korrektsus tasakaalu poliitikaeesmärkide saavutamisega, 

pidades samal ajal silmas rakendamise kulusid. Korrigeerimisvõimet arvesse võttes on igal juhul 

kindel, et ELi eelarvele jääv lõplik risk on tunduvalt allpool olulisuse piirmäära. 

1.25. Konkurentsivõime valdkonnas leiab komisjon, et suurema riskiga kulutused selles peatükis on 

seotud programmi „Horisont 2020“ osadega, ja jagab arvamust, et personali- ja muud otsesed kulud 

on vigade peamised allikad. 

Teisest küljest on mõned teadusprogrammide osad väikese riskiga, näiteks Marie Skłodowska-Curie 

meede ja Euroopa Teadusnõukogu toetused. 

1.26. Rubriigi „Globaalne Euroopa“ puhul leiab komisjon, tuginedes iga programmi juhtimise 

omapoolsele üksikasjalikule hindamisele (vt 2020. 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 otsesetoetused, 

mille kohta naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraat on esitanud reservatsiooni ja 

koostanud tegevuskava. 

Rahastamiskõlblikkusega seotud vead moodustavad endiselt suurima osa suure riskiga 

kulutuste hinnangulisest veamäärast 

1.27. Komisjon tunnistab, et keerukad õigusnormid toovad kaasa suurema veariski. Komisjon teeb 

seetõttu pidevalt tööd õigusnormide võimalikult ulatuslikuks lihtsustamiseks ja selliste lihtsamate 

rakendamismehhanismide, nagu lihtsustatud kuluvõimalused, kasutamise suurendamiseks. 

Bürokraatia vähendamine toetusesaajate jaoks ja keerukuse vähendamine on üks 2021.–2027. aasta 

mitmeaastase finantsraamistiku juhtpõhimõtteid. 

Vt ka komisjoni vastus punktile 1.23. 

1.28. Komisjon võtab ennetusmeetmeid kõige sagedasemate vigade kõrvaldamiseks ja nõuab 

parandusmeetmete võtmist kohe, kui puudused avastatakse. 

2020. aastal teatasid auditeerimisasutused ühtekuuluvuspoliitika valdkonna auditite käigus leitud 

vigadest kolmandat aastat järjest komisjoniga kokkulepitud ja liikmesriikides ühiselt kasutatava 
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liigituse alusel. Enamik auditeerimisasutuste ja komisjoni tuvastatud eeskirjade eiramisi on seotud 

samade peamiste kategooriatega: rahastamiskõlbmatud kulud, riigihanked, kontrolljälg ja riigiabi. 

Auditeerimisasutuste poolt korraldusasutustele aastast aastasse esitatud auditileidude liigitus peaks 

võimaldama võtta korraldusasutustel riskide hindamisel arvesse sagedasemaid veaallikaid ning nende 

põhjal oma juhtimiskontrolli käsitust ja vahendeid kohandada. 

Ühise põllumajanduspoliitikaga seoses viitab komisjon oma vastustele, mis on esitatud 6. peatükis, 

sealhulgas punktis 6.31. Komisjon on võtnud kohustuse tegeleda ÜPP vahendite vigade algpõhjustega 

seotud peamiste riskidega auditiuuringute ja tegevuskavade abil teatavates liikmesriikides. Komisjon 

tegeleb nende küsimustega ka ennetusmeetmete abil, näiteks õigusaktide lihtsustamise ja suutlikkuse 

suurendamisega liikmesriikides, nagu on kirjeldatud põllumajanduse ja maaelu arengu 

peadirektoraadi iga-aastases tegevusaruandes. 

Väikese riskiga kulutuste puhul ei leidnud me olulisel määral vigu 

1.31. Tuginedes oma üksikasjalikule hinnangule (vt 2020. aasta haldus- ja tulemusaruanne, II köide, 

lk 78), leiab komisjon, et rahastamisprogrammid (nende osad), mille risk on väike, st nendega seotud 

maksete vearisk on alla 1,9 %, moodustavad 2020. aastal 56 % asjaomastest kulutustest. 

See hõlmab ÜPP makseasutuste ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kulutusi ning väikese 

veamääraga ühtekuuluvuse rakenduskavasid; Marie Skłodowska-Curie meetmetega seotud kulutusi; 

Euroopa Teadusnõukogu toetusi; Euroopa Kosmoseagentuuri ja Euroopa GNSSi Agentuuri; Euroopa 

ühendamise rahastut; programmi „Erasmus+“; Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ning 

eelarvetoetust, subsiidiume ja halduskulusid. 

ÜPP valdkonnas on komisjon rahul kontrollikoja 6. peatükis esitatud järeldusega, et EAGFi 

otsetoetustel, mis moodustavad 69 % loodusvarade rubriigi kulutustest, ei ole jätkuvalt olulisi vigu. 

See tähelepanek on kooskõlas komisjoni leidudega põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi 

iga-aastasest tegevusaruandest. 

Komisjoni hinnanguline veamäär jääb kontrollikoja esitatud veavahemiku alumisse ossa 

1.34. Komisjoni kinnitust kujundatakse alt ülespoole ja üksikasjalikult. See tähendab, et komisjon ja 

liikmesriigid viivad igal aastal läbi sadu tuhandeid kontrolle, mida kasutatakse maksete veariski 

kindlaksmääramiseks. Tänu põhjalikule lähenemisviisile saab komisjon näidata hallatavate vahendite 

erinevat olukorda. See võimaldab komisjonil oma jõupingutusi asjakohaselt suunata, pakkuda tõhusat 

toetust ja tegeleda konkreetsete puudustega isegi sellistes poliitikavaldkondades või programmides, 

mis on üldiselt madala riskitasemega, näiteks ühine põllumajanduspoliitika. 

Komisjoni eesmärk on jätkuvalt see, et vearisk programmi lõpetamisel oleks allpool olulisuse 

piirmäära ehk 2 %. See risk on hinnanguline vigade arv, mis on säilinud programmi elutsükli lõpus, 

kui kõik järelkontrollid ja parandused on tehtud (need, mis toimuvad aruandluse aja ja programmi 

elutsükli lõpu vahel). 

2020. aastal on see hinnanguliselt 0,9 %, mis on tublisti alla 2 %, ja seda koguni igal aruandeaastal. 

Endiselt esineb probleeme seoses iga-aastase haldus- ja tulemusaruande ettevalmistamise 

protsessi ja selles sisalduva korrektsuse alase teabega 

1.35. Peadirektorid võtavad vastu volinike kolleegiumi delegatsiooni, et täita oma osa ELi eelarvest. 

Volinikke teavitatakse korrapäraselt iga-aastaste tegevusaruannete ettevalmistamisest. Samuti 
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teavitatakse volinike kolleegiumi korrapäraselt iga-aastase haldus- ja tulemusaruande 

ettevalmistamise käigus. 

1.36. Iga-aastase haldus- ja tulemusaruande vastuvõtmisel järgitakse ranget ja kindlat menetlust, 

mis hõlmab peadirektoraatide ja volinike dialooge, talitustevahelisi konsultatsioone, kabinetitasandi 

kohtumisi ja teatisi volinike kolleegiumile. Volinike kolleegium võtab pärast suulist arutelu lõpliku 

vastutuse iga-aastase haldus- ja tulemusaruande eest. 

Haldus- ja tulemusaruande koostamise olulistel hetkedel annab üldjuhatus kesktalitustele suunised 

haldus- ja tulemusaruande sisu ja ülesehituse kohta. 

Peasekretär ja eelarve peadirektoraadi peadirektor annavad üksikasjalikke juhiseid ja suuniseid ning 

pakuvad koolitusi iga-aastaste tegevusaruannete koostamise kohta. 

Iga-aastaste tegevusaruannete projektide ja vastastikuste eksperdihinnangute kvaliteedikontrolli ulatus 

on kindlaks määratud peasekretäri ja eelarve peadirektoraadi peadirektori väljastatud juhistes. 

Kesktalituste roll iga-aastase tegevusaruande läbivaatamise protsessis peegeldab komisjoni 

juhtimiskorras sätestatud vastutuse jaotust. 

1.37. Ühisvastus punktidele 1.37–1.39 

Komisjon on iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes veamäärade ja maksete veariskide kohta 

esitatud teabes kindel. See põhineb kontrollidel ja audititel, mille komisjon ja liikmesriigid on läbi 

viinud oma hoolikalt kehtestatud kontrollistrateegiate alusel, mida on kohandatud kuluprogrammide 

eripärade järgi. 

Lisaks erineb komisjoni kui ELi eelarve haldaja lähenemisviis sellest, mida järgib kontrollikoda oma 

audiitori rollis. See võib põhjustada mõningaid erinevusi veamäära hindamisel kahes institutsioonis. 

Seoses ÜPPga loodusvarade valdkonnas ei leia komisjon, et esineb probleeme, mis mõjutavad 

komisjoni hinnangut maksete veariskile. Komisjon rõhutab, et tema hinnang maksete veariskile, nagu 

see on esitatud põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi iga-aastases tegevusaruandes ning 

iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes, on endiselt 1,9 %, mis on kooskõlas kontrollikoja 

loodusvarade peatükis esitatud hinnanguga 2 % ja sarnane eelmiste aastatega (vt ka komisjoni vastus 

punktile 1.39). See oli võimalik tänu tugevale ÜPP usaldatavuse tagamise mudelile, sealhulgas 

liikmesriikide üldiselt hästitoimivatele juhtimissüsteemidele. 

Samuti annab komisjon ühtekuuluvusega seoses üksikasjaliku kinnituse iga rakenduskava tasandil. 

Nagu 5. peatükis selgitatud, võimaldab see peadirektoritel anda kinnituse ja teha vajaduse korral 

reservatsioone kõigi 418 rakenduskava kohta vastavalt nende kohustustele. See võimaldab vajaduse 

korral kohandada liikmesriikide teatatud veamäärasid, andes seega iga programmi ja üldiselt kogu 

poliitikavaldkonna veamäärast nüansirikka diferentseeritud ülevaate. Komisjon märgib, et tema 

hinnang ühtekuuluvuse valdkonna vea kohta jääb kontrollikoja arvutatud vahemikku. 

See programmipõhine lähenemisviis võimaldab tuvastada iga-aastastes tegevusaruannetes ka vajaduse 

võimalike täiendavate finantskorrektsioonide järele üksikutes programmides ning teha kindlaks 

programmide ja tehtud maksete konkreetne osa (konkreetsed osad), mida see kõige tõenäolisemalt 

mõjutab. 

Vt ka komisjoni vastus punktidele 5.37–5.49. 
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Konkurentsivõimega seoses on komisjon seisukohal, et veamäära võimaliku tegelikust väiksemana 

näitamise risk on kaetud ning et iga-aastastes haldus- ja tulemusaruannetes esitatud kogurisk maksete 

tegemisel ja risk programmi lõpetamisel on usaldusväärsed. Komisjon võttis kontrollikoja 2018. ja 

2019. aasta aruannetes esitatud soovituste põhjal järelmeetmeid. Sellega seoses on komisjon andnud 

teada täiendatud esinduslikust veamäärast teadus- ja innovatsioonialastes iga-aastastes 

tegevusaruannetes. Lisaks võttis komisjon mõned meetmed, et parandada auditite kvaliteeti, ning 

kontrollikoda on tunnistanud, et nende meetmete tulemusena on olukord paranenud. Siiski oli mitmel 

kontrollikoja tuvastatud juhtumil kas mittekvantifitseeritav või ebaoluline finantsmõju. 

Seoses rubriigiga „Globaalne Euroopa“ leiab komisjon, et allesjäänud veamäära uuring on 

eesmärgipärane. Komisjon ei leia, et uuringul oleks piiranguid, mis võiksid viia vigade 

alahindamiseni. 

1.39. Teine taane – Ühtekuuluvusega seoses märgib komisjon, et tema hinnang maksete veariskile 

jääb kontrollikoja arvutatud veamäära piiridesse. 

Kolmas taane – Loodusvarade valdkonnas tunneb komisjon heameelt selle üle, et põllumajanduse ja 

maaelu arengu peadirektoraadi hinnang maksete veariskile (1,9 %) on väga lähedane kontrollikoja 

veamäärale (2,0 %) ja jääb selle vahemikku. 

Komisjoni aruandlus finantskorrektsioonide ja sissenõudmiste kohta on keeruline ega ole alati 

selge 

1.40. Komisjon rõhutab ennetus- ja parandusmeetmete tähtsust tagamaks, et ELi eelarvest 

rahastatakse ainult kulutusi, mis on tehtud kooskõlas õigusraamistikuga, kaitstes seega liidu 

finantshuve ja tõendades selle korrigeerimisvõimet. Nende meetmetega innustatakse ka liikmesriike 

parandama oma juhtimis- ja kontrollisüsteeme. 

Kuigi lõppeesmärk on sama, võivad eri programmide õiguslikus aluses ette nähtud mehhanismid eri 

kuluvaldkondades märkimisväärselt erineda. Lisaks võib parandusmeetmete mõju olla erinev, kuna 

vastavate õiguslike alustega võidakse ette näha netofinantskorrektsioonide kohaldamine ja/või 

rahastamiskõlbmatute summade asendamine rahastamiskõlblike projektidega. 

Selleks et anda täielik ja läbipaistev ülevaade ennetus- ja parandusmeetmetest, tuleb seega esitada 

kõigi erinevate mehhanismide mõju. 

Praegune aruandlus on kujundatud nii, et see vastaks eri sidusrühmade taotlustele. Komisjon 

analüüsib, kas finantskorrektsioone ja sissenõudmisi käsitlevat aruandlust saab 2021.–2027. aasta 

mitmeaastases finantsraamistikus veelgi ühtlustada. 

1.41. Komisjon peab „kinnitatud“ korrektsioone ja sissenõudmisi aruandluse seisukohast kõige 

olulisemaks teabeks, sest need kujutavad endast komisjoni otsust või liikmesriigi nõusolekut 

korrektsiooni kohaldada. Kohaldatavatest õigusraamistikest otseselt tulenevatel põhjustel võib 

kõnealuse otsuse ja parandusmeetme rakendamise vahel siiski olla ajaline erinevus. Seetõttu on nii 

„kinnitatud“ kui ka „rakendatud“ olulised mõisted. 

Lisaks kasutab komisjon nii ennetus- kui ka parandusvahendeid. Eelnevad mahaarvamised on kõige 

tõhusam mehhanism, millega vältida rahastamiskõlbmatute kulude rahastamist ELi eelarvest. 

Järelkorrektsioonid on üldjuhul seotud järelkontrolli või auditileidudega. 

250



ET ET 

Komisjon rõhutab, et nii netokorrektsioonid kui ka asendused on parandusmeetmed, millega 

tagatakse, et õigusnormidele mittevastavad kulud jäetakse ELi rahastamisest välja, ning avaldatakse 

liikmesriikidele survet, et nad kõrvaldaksid oma juhtimis- ja kontrollisüsteemidest puudused. 

1.43. Ühtekuuluvuse valdkonnas kohaldavad liikmesriigid programmitöö perioodil 2014–2020 

finantskorrektsioone programmi raamatupidamise aastaaruannetes, mis esitatakse komisjonile. See 

teave koondatakse igal aastal täiesti läbipaistvalt iga-aastastesse tegevusaruannetesse (aruandeaasta 

raamatupidamisarvestusest on 2020. aastal maha arvatud vastavalt 1,5 miljardit eurot 

ERFi/Ühtekuuluvusfondi ja 0,5 miljardit eurot ESFi /noorte tööhõive algatuse puhul). Need 

finantskorrektsioonid ei sisaldu 1 098 miljoni euro suuruses summas. 
Hoolimata kaasseadusandja kehtestatud keerukatest kriteeriumidest, toimivad 

netofinantskorrektsioonid jätkuvalt stiimulina, mis ajendab liikmesriike enne raamatupidamise 

aastaaruannete esitamist esmalt finantskorrektsioone tegema. 

1.50. Komisjon soovib selgitada, et allesjäänud veamäära uuringu puudus, mille kontrollikoda tegi 

kindlaks 8. peatükis, on seotud asjaoluga, et komisjonile pettusekahtlustest teatamise menetlus ei ole 

piisavalt formaliseeritud. Komisjon nõustub sellega seotud soovitusega (vt komisjoni vastused 

punktile 8.28 ja soovitusele 8.3). 

JÄRELDUSED 

1.53. Kokkuvõttes omistab komisjon suurt tähtsust ELi eelarve usaldusväärsele finantsjuhtimisele. 

ELi eelarve haldajana kehtestas komisjon puuduste ennetamiseks, avastamiseks ja parandamiseks 

kindlad mitmeaastased kontrollistrateegiad. Samuti võtab komisjon meetmeid, et püüelda 

programmide edasise lihtsustamise poole. 

Seoses ELi eelarve tulude poolega on komisjon koos kontrollikojaga seisukohal, et selles valdkonnas 

ei ole olulisi vigu. 

Kuludega seoses leiab komisjon, et veamäär, mis esindab kõige paremini nii liikmesriikide kui ka 

talituste tehtud jõupingutusi, on vearisk programmi lõpetamisel (vt ka vastus punktis 1.35), millega 

mõõdetakse allesjäänud veamäära, kui kõik järelkontrollid ja korrektsioonid on tehtud. 2020. aasta 

üldine vearisk programmi lõpetamisel on hinnanguliselt 0,9 %, mis jääb tunduvalt alla olulisuse 

piirmäära ehk 2 % ja on kooskõlas eelmiste aastate tasemega (0,7% 2019. aastal). 

Lisaks on komisjonil tänu programmide üksikasjalikule juhtimisanalüüsile (vt ka vastus punkti 

1.17 alapunktile b) võimalik saada nüansirohke ülevaade riskitasemest poliitikavaldkondades ja 

kuluprogrammides. See näitab, et maksete veariskid poliitikavaldkondade kaupa ei ole ühtlaselt 

väikesed, keskmised ega suured (vt 2020. aasta haldus- ja tulemusaruanne, II köide, lk 78). See 

võimaldab täpselt kindlaks teha, kus on riskid ja nende algpõhjused, ning võtta sihipäraseid 

parandusmeetmeid: 

 väiksema riskiga kulud, mille puhul on maksete vearisk alla 1,9 %, moodustavad 56 %

kogukuludest;

 keskmise riskiga kulud, mille puhul on maksete vearisk 1,9 %–2,5 %, moodustavad 16 %

kogukuludest ja

 suurema riskiga kulud, mille puhul on maksete vearisk üle 2,5 % või on tuvastatud tõsised

puudused, moodustavad 28 % kogukuludest.

See toetab komisjoni järeldust, et enam kui poolte asjaomaste kulude puhul on maksete vearisk 

allpool olulisuse piirmäära. 
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KOMISJONI VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA 2020. AASTA ARUANDELE 

„PANUS 2020. AASTA ARUANDESSE.  

2. PEATÜKK. EELARVE HALDAMINE JA FINANTSJUHTIMINE“

SISSEJUHATUS 

2.1 ELi eelarve täitis ELi poolt COVID-19 pandeemiale reageerimisel keskset rolli. Komisjonil 

kulus alates COVID-19 puhangu Maailma Terviseorganisatsiooni poolt pandeemiaks tunnistamisest 

11. märtsil 2020 vaid kolm nädalat, et esitada ettepanekud koordineeritud ja terviklikuks

reageerimiseks ELi eelarve kaudu. See hõlmas rahaliste vahendite kiiret ja paindlikku kaasamist

kõige pakilisemate vajaduste rahuldamiseks, tegemata seejuures ühtegi järeleandmist rangete

finantsjuhtimisnõuete täitmisel. Pandeemiale reageerimine sisaldas järgmisi meetmeid:

- ühtekuuluvuspoliitika raames tehtavad koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatused

(CRII), mis hõlbustavad paindlikkuse sätete rakendamist ja mille kaudu eraldatakse

liikmesriikidele ligikaudu 23 miljardit eurot. Need algatused aitavad võidelda COVID-19

pandeemiaga, toetades tervishoidu, väikeettevõtteid ja töötajaid;

- erakorralise toetuse rahastamisvahendi taaskäivitamine 2,7 miljardi euro suuruse eelarvega,

millele lisandub liikmesriikide lisatoetus 750 miljoni euro ulatuses, et võidelda piiriülese

tervisealase hädaolukorraga;

- 415 miljonit eurot liidu elanikkonnakaitse mehhanismi / rescEU täiendavaks rahastamiseks, et

anda kohest katastroofiabi kõige enam mõjutatud piirkondadele;

- ELi Solidaarsusfondi laiendamine, et see hõlmaks lisaks loodusõnnetustele ka suuri

tervisekriise; ning

- uut liiki rahastamisvahend tööhõive toetamise erakorraline rahastu (TERA) kuni 100 miljardi

euro suuruse eelarvega.

Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu ja komisjon tegid sujuvat ja kiiret koostööd, et need 

meetmed rekordiliselt kiiresti heaks kiita; meetmed jõustusid 2020. aasta aprilli lõpuks. Väga 

uuenduslik TERA programm jõustus 19. mail 2020. 

Nende meetmete rahastamine eeldas kõigi vahendite kasutuselevõttu ja paindlikkust. Kokku 

suurendati 2020. aasta eelarvet rohkem kui 10 miljardi euro võrra maksetena, võttes kasutusele 

kõik 2014.–2020. aasta mitmeaastase finantsraamistiku järelejäänud vahendid, ja tehti COVID-19 

kriisi lahendamiseks kättesaadavaks kuni 70 miljardi euro ulatuses kulukohustuste 
assigneeringuid. Koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatused lihtsustasid liikmesriikide 

jaoks kiiret juurdepääsu rahastamisele, samas kui erakorralise toetuse rahastamisvahend võimaldas 

komisjonil koordineerida ja toetada kriisiga võitlemiseks vajalikke hankealaseid jõupingutusi. 

Ennetav eelarve haldamine tagas 2020. aasta eelarve kiire ja tõhusa täitmise. Üheksa 

paranduseelarvet võeti vastu komisjoni esitatud kujul, see on rohkem kui ühelgi teisel aastal 

ajavahemikul 2014–2020 ning sageli toimus see rekordiliselt kiiresti. Lisaks tehti 28 eelarvepädevate 

institutsioonide ümberpaigutust ja sadu komisjonisiseseid ümberpaigutusi. Selle tulemusena kasutati 

ELi 2020. aasta eelarve vahendid peaaegu täielikult ära nii kulukohustuste kui ka maksete osas, 

mis on parim tulemus alates 2014. aastast. See saavutati hoolimata keerulisest keskkonnast. 
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Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine 2020. aastal 

2.3 Komisjon rõhutab, et 2020. aastal paranduseelarvetega kasutusele võetud lisavahendid, mille 

eesmärk oli reageerida COVIDi kriisile, olid suures osas seotud ka mittetemaatiliste erivahendite, 

nt paindlikkusinstrumendi (1,1 miljardit eurot) ja kulukohustuste koguvaru (2,7 miljardit eurot) 

kasutuselevõtmisega. Lisarahastamisega lahendati ka muid probleeme, eelkõige seoses rände ja 

julgeolekuga. 

2.7 Pandeemia alates leppisid Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu ja komisjon kokku 

ligikaudu 800 miljardi euro (jooksevhindades) suuruses enneolematus taastevahendis („Next 

Generation EU“), millega reageerida sihipäraselt pandeemiale; vastavalt õigusaktidele tuleb paketi 

kohta korrapäraselt aru anda. 

2.8 Komisjon juhib tähelepanu sellele, et aruanne COVID-19 pandeemiale kohese reageerimise 

kulude kohta, millele kontrollikoda selles punktis osutas, hõlmas programme ja vahendeid, mille jaoks 

võeti 2020. aastal COVID-19ga seotud eesmärkidel kohustusi, tehti ümberpaigutusi ja/või suurendati 

vahendeid. Näiteks rubriigis 5 märgitud kulukohustusi ei ole käesolevale aruandele lisatud. 

Koroonaviiruse ülevaates tehakse kokkuvõte ELi ühtekuuluvuspoliitika reageerimisest COVID-19 

kriisile, sealhulgas temaatilisest ümberplaneerimisest (näidates olemasolevate 

ühtekuuluvuspoliitika vahendite ümberjaotamist tervishoiumeetmetele, ettevõtluse toetamisele, 

inimeste toetamisele pandeemia mõju vastu võitlemisel) koos uute COVID-19ga seotud näitajate 

jaoks seatud kvantifitseeritud eesmärkidega ning võetakse kasutusele finantspaindlikkuse ja 

likviidsusega seotud CRII(+) meetmed. 

2.11 Pärast hilinenud algust edeneb ühtekuuluvuspoliitika programmide rakendamine hästi. 

Komisjon rõhutab, et 2019. ja 2020. aasta vahendite kasutamise kõrge määr näitab programmide 

alguses esinenud viivituste osalist tasategemist. 

2.17 Pärast hilinenud algust edeneb perioodi 2014–2020 ühtekuuluvuspoliitika programmide 

rakendamine hästi. 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 2020. aasta 

detsembri lõpus, kui kogu ühtekuuluvuspoliitika valikumäär oli 107 % (st ligikaudu 

10 protsendipunkti kõrgem kui perioodil 2007–2013).  

Komisjon rõhutab täiendavalt, et 2019. ja 2020. aasta vahendite kasutamise kõrge määr näitab 

programmide alguses esinenud viivituste osalist tasategemist.  

COVID-19 kriisiga seotud tegurite kogumõju ei ole veel selgelt ilmnenud ja on täielikult tajutav 

alles 2021. aastal. 

Komisjon leiab, et järeldusi võrdluse kohta eelmise mitmeaastase finantsraamistikuga tuleks teha 

ettevaatlikult, sest teatavate oluliste erinevuste tõttu programmitöö perioode 2007–2013 ja 2014–

2020 käsitlevas ühissätete määruses (näiteks iga-aastaste eelmaksete kõrge tase, n+3 reegel ja iga-

aastane raamatupidamise aastaaruande heakskiitmise protsess) on maksete tegemine viimase 

perioodi puhul tõenäoliselt aeglasem.  

Samuti rõhutab komisjon, et eelmise mitmeaastase finantsraamistiku 2013. aasta oli erandlik aasta, 

kuna ELi 2004. ja 2007. aasta laienemistega liitunud uute liikmesriikide suhtes kohaldati 
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üleminekumeetmeid. Enamiku nende liikmesriikide
1
 puhul kohaldati „n+ 3“ reeglit 2008.–2010. 

aasta kohustuste suhtes ning paralleelselt „n+ 2“ reeglit 2011.–2013. aasta kohustuste suhtes. See 

tõstis oluliselt kulukohustustest vabastamise vältimiseks vajalike maksete taset. 2020. aasta lõpus 

võrreldavat mõju ei täheldatud. Lisaks ei ole olukord täielikult võrreldav ka kulude abikõlblikkuse 

erineva lõppkuupäeva tõttu: kui 2013. aastal oli programmide rakendamiseks jäänud vaid kaks 

aastat (kuni 31. detsembrini 2015), siis 2020. aastal oli Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

2014.–2020. aasta programmide rakendamise jaoks kolm aastat (kuni 31. detsembrini 2023), välja 

arvatud Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) puhul, mille pooleliolevad 

programmid jätkuvad 2025. aasta lõpuni. Nagu kontrollikoda märkis ka käesoleva aruande punktis 

2.15 ja oma 2019. aasta aruandes, olid EAFRD programmide rakendamise määrad (65 %) 

kõrgemad kui muude Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide puhul. Komisjon juhib 

seetõttu tähelepanu asjaolule, et aruande selles punktis kirjeldatud viivitused rakendamisel ei ole 

seotud Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondiga (EAFRD).  

2.20 Struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi rakendamise parandamiseks loodud parema 

rakendamise rakkerühma perioodil 2007–2013 saadud õppetunde on arvesse võetud praegusel 

perioodil rakendamisega raskustes olevate programmide puhul. 

Komisjon jälgib hoolikalt programme, mida peetakse viivituste ohus olevateks, et aidata vältida 

vahendite alakasutamist ja võimalikku kulukohustustest vabastamist. Komisjon peab olukorra 

parandamiseks tihedat dialoogi asjaomaste liikmesriikidega.  

Komisjon kordab, et tulemuslikkusega seotud küsimusi käsitletakse kogu programmitöö perioodi 

jooksul, nagu ta on juba märkinud oma vastustes kontrollikoja eriaruandele nr 17/2018. 

Aastatel 2014–2020 on asetatud tugev rõhk tulemustele suunatusele ning eesmärkide ja sihtidega 

tulemusraamistikule, et tagada edusammude plaanipärane saavutamine. 2019. aasta tulemuslikkuse 

hindamise käigus pöörati erilist tähelepanu programmidele, mille puhul on oht, et nende 

tulemuslikkust ei saavutata ja/või need vabastatakse kulukohustustest, et toetada parandusmeetmete 

kindlakstegemist ja rakendamist kohapeal. 

Komisjon pakub liikmesriikidele olulist tuge, sealhulgas tehnilist abi ja nõustamisteenuseid, et 

parandada nende suutlikkust abi vastu võtta ja saavutatud tulemusi (nt heade tavade ja 

eksperditeadmiste vahetamine REGIO TAIEXi Peer2Peer mehhanismi raames; JASPERSi kaudu, mis 

aitab ette valmistada kvaliteetseid projekte, mis võivad parandada vahendite kasutamist ajavahemikul 

2014–2020). 

Lisaks pakkus komisjon välja mitu meedet, et aidata liikmesriikidel COVIDiga seotud kriisiga toime 

tulla, sealhulgas seadusandlikud muudatused koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatuse 

(CRII) ja koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatuse+ (CRII+) raames. Need 

muudatusettepanekud võeti vastu ja nendega nähti ette täiendav paindlikkus ja likviidsus 

ühtekuuluvuspoliitika toetuste kiireks kasutuselevõtuks ning nende eesmärk oli vähendada 

halduskoormust.  

2020. aasta märtsis moodustas komisjon CRII rakkerühma, et aidata liikmesriike kriisivastaste 

meetmete rakendamisel. 2020. aasta lõpuks vastasid regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat ning 

tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat kiiresti peaaegu 500 CRIIga seotud 

1 Erandiks olid Horvaatia, Rumeenia ja Slovakkia, kelle suhtes kohaldati kogu perioodi vältel „n+ 3“ 

reeglit. 
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tõlgendamisküsimusele ning vastused avaldati kõigile korraldusasutustele kättesaadaval spetsiaalsel 

veebisaidil.  

2020. aastal toimus märkimisväärne ümberplaneerimine. Komisjon võttis asjakohased 

programmimuudatused vastu rekordiliselt lühikese ajaga, et rahuldada iga liikmesriigi 

koroonaviiruse kriisist tulenevaid kiireloomulisi vajadusi. Lisaks vahendite ümberplaneerimisele on 

võimalik kasutada ka muid lihtsustusi, mida liikmesriigid kasutavad, näiteks tähtaegade 

pikendamine, kiirendatud maksed, COVIDiga seotud kulude tagasiulatuv abikõlblikkus jne. 

Komisjoni kavandatud meetmed ühtekuuluvust ja Euroopa territooriume toetava taasteabi 

(REACT-EU) raames peaksid samuti kiirendama nende lisavahendite rakendamist; sellised 

meetmed hõlmavad sätteid, mille kohaselt võib ELi kaasrahastamine ulatuda 100 %ni, sätteid, millega 

määratakse kindlaks toetuse kohaldamisala, mis on piisavalt lai, et katta vajadusi terviklikult, ning 

mitmeid ühtekuuluvuspoliitika suhtes tavaliselt kohaldatavaid piiranguid, mida REACT-EU suhtes ei 

kohaldata. 

Kuna liikmesriigid suunavad ELi vahendeid REACT-EU kaudu ühtekuuluvuspoliitika olemasolevasse 

rakendussüsteemi, peaks see tagama sujuva rakendamise. 

Riskid ja väljakutsed 

2.21 Komisjon osutab punktile 2.20 antud vastusele. 

2.22 Mitme lihtsustamismeetme kehtestamine ja eelrahastamise märkimisväärne vähendamine 

võivad olla stiimuliks vahemaksete taotluste kiiremaks esitamiseks uuel programmitöö perioodil. 

Seoses ohuga, et 2021.–2027. aasta mitmeaastase finantsraamistiku raames koostöös liikmesriikidega 

hallatavate vahendite rakendamise algus hilineb, millele on osutatud käesoleva lõike esimeses 

taandes, on vaja ette näha kahe programmitöö perioodi vahel kattuv kulude 

rahastamiskõlblikkuse periood, arvestades, et paljude meetmete rakendamiseks kulub mitu aastat 

ning et alati eksisteerib ka käivitus- ja lõppetapp. Komisjon tõhustab perioodidevahelist järjepidevust 

mitme meetme abil, sealhulgas suuremate projektide etappideks jagamisega. 

2.24 Hilinenud vastuvõtmise peamiseks põhjuseks on 2020. aasta pandeemia ja sellest tulenev 

Euroopa Liidu taasterahastu heakskiitmise prioriteetsus. Alates ühtekuuluvuspoliitika 

õigusraamistiku sisu käsitlevate kaasseadusandjate vaheliste läbirääkimiste lõpuleviimisest 

2021. aasta veebruaris on komisjon ja liikmesriigid pidanud intensiivset mitteametlikku dialoogi. 

See võimaldab partnerluslepinguid ja programme jõustumisel kiiresti ametlikult esitada ja heaks 

kiita. 

2.25 Komisjon osutab punktidele 2.22 ja 2.24 antud vastustele. 

Komisjoni ettepanek 2021.–2027. aasta ühtekuuluvuspoliitika õigusaktide kohta esitati 2018. aasta 

mais, peaaegu pool aastat varem kui 2011. aasta puhul. 

2.26 Komisjon juhib tähelepanu asjaolule, et selles punktis kirjeldatud viivitused rakendamisel ei ole 

seotud Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondiga (EAFRD). 

Vt ka komisjoni vastus punktile 2.18. 

2.27 ELi ühtekuuluvuspoliitika vahenditest investeeritakse liikmesriikide haldussuutlikkuse 

suurendamisse valdkondliku eesmärgi nr 11 raames programmitöö perioodil 2014–2020 ja tehnilise 

abi raames, et tugevdada haldussuutlikkust vahendite haldamiseks. Liikmesriikide haldussuutlikkusse 

tehtavate investeeringute rahastamist jätkatakse 2021.–2027. aasta programmitöö perioodil. Lisaks 

255



ET ET 

võivad liikmesriigid täiendada „standardset“ tehnilist abi teist liiki tehnilise abiga, st 

„rahastamisega, mis ei ole seotud tehnilise abiga seotud kuludega“ (ühissätete määruse artikkel 

37). Lisaks töötavad mitmed liikmesriigid ajavahemikuks 2021–2027 välja haldussuutlikkuse 

suurendamise tegevuskavad, mis sisaldavad ümberorienteerimist, et hõlmata suuremat hulka 

suutlikkuse suurendamise meetmeid. See koos ühtekuuluvuspoliitika märkimisväärse 

lihtsustamisega aastatel 2021–2027 peaks võimaldama ELi vahendite tõhusat rakendamist. 

2.29 Komisjon osutab punktile 2.22 antud vastusele. 

EAFRDga seoses märgib komisjon, et kuigi käesoleva vastuse koostamise ajal ÜPP määruste suhtes 

kokkulepe veel puudus, lepiti 2020. aasta juuli Euroopa Ülemkogu järeldustes mitmeaastase 

finantsraamistiku kohta kokku EAFRD n+ 2 reeglis. 

2.30 Komisjon rõhutab, et igal liikmesriigil on õigus ise valida, millist programmi konkreetseks 

investeeringuks või reformiks kasutada. Lisaks on liikmesriik taaste- ja vastupidavusrahastu 

rakendamisel toetusesaaja, mitte komisjoni rakenduspartner. 

Taaste- ja vastupidavusrahastu eeldab, et liikmesriigid esitaksid riiklikud taaste- ja vastupidavuskavad 

koos reformide ja investeeringutega ning et neid rahastataks ainult siis, kui nende rakendamisel on 

tehtud edusamme. 

Komisjon leiab, et asjaolu, et taaste- ja vastupidavusrahastu tagab kava hinnanguliste kulude 

täieliku rahastamise (kuni maksimaalse lubatud toetuse ulatuses), on asjakohane, arvestades 

liikmesriikide suurt rahastamisvajadust pärast COVIDi kriisi. Lisaks eeldab taaste- ja 

vastupidavusrahastust rahastamine teatavate tingimuste (hindamiskriteeriumid, eesmärgid ja sihid) 

täitmist ning see võib olla liikmesriikidele teatavates olukordades sobivam, mille tulemuseks võib 

olla erinevate olemasolevate rahastamisvahendite sihipärasem kasutamine. 

Eespool toodut arvesse võttes on komisjon arvamusel, et rahastamisvahendi atraktiivsust teise 

rahastamisvahendiga (nt taaste- ja vastupidavusrahastu võrreldes koostöös liikmesriikidega 

hallatavate fondidega) võrreldes ei saa hinnata üksnes kulude jaotuse alusel, mida üks või teine 

rahastamisvahend kataks. Igal juhul peavad liikmesriigid tagama, et ei toimuks topeltrahastamist. 

2.32 Komisjon on COVID-19 pandeemiaga silmitsi seistes pakkunud programme haldavatele 

asutustele olukorra lahendamiseks täiendavat sihipärast toetust ning teinud koostööd 

auditeerimisasutustega, et tagada kindel ja ühtlustatud lähenemisviis. Olukorra taustal edastati 

programme haldavatele asutustele selge sõnum, et eeskirjade järgimine on jätkuvalt 

eeltingimuseks. Auditeerimisasutustes hinnatakse COVID-19 pandeemiale reageerimisega 

kaasnevaid võimalikke uusi riske, sealhulgas uusi kululiike või kokkulepitud menetlusi. Lisaks võttis 

komisjon ennetavalt kasutusele CRII küsimuste ja vastuste platvormi veebisaidi, et toetada 

korraldus- ja auditeerimisasutusi konkreetsete vastustega nende küsimustele CRII meetmete 

rakendamisel. Vastati sadadele küsimustele. Komisjon on andnud auditeerimisasutustele ka 

sihtotstarbelist teavet, et analüüsida võimalikke stsenaariume, mis tulenevad kriisiolukorrast, ning 

ajakohastab riskide hindamist, pidades silmas auditi kavandamist ja tööd. Lisaks on komisjon osana 

oma sisekontrollisüsteemi pidevast ajakohastamisest vaadanud läbi oma riskiregistri ja teinud 

kindlaks konkreetsed uued riskid ning käimasoleva ja tulevase iga-aastase juhtimise käigus on 

käivitatud konkreetsed leevendavad algatused. 

EAFRD puhul võttis komisjon vastu määruse (EL) 2020/532, millega nähakse liikmesriikidele ette 

realistlikud ja saavutatavad kontrollinõuded. Muudetud eeskirjad olid ajaliselt ja ulatuselt 

piiratud ning pakkusid välja alternatiivsed meetodid, et liikmesriigid saaksid COVID-19 piirangute 
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raames kontrolle teostada, ning seega olid need koos sertifitseerimisasutuste tööga jätkuvalt kindluse 

tagamise aluseks. 

2.33 Taaste- ja vastupidavusrahastu on tulemuspõhine rahastamisvahend, mille puhul tehakse 

makseid eesmärkide ja sihtide täitmise alusel. Seega on maksete seaduslikkus ja korrektsus seotud 

üksnes kokkulepitud eesmärkide ja sihtide eduka saavutamisega. 

Määruse artikliga 22 kehtestatakse liikmesriikidele kui ELi vahendite saajatele kohustus tagada 

tulemuslik ja tõhus sisekontrollisüsteem, sealhulgas kontrollida kohaldatavate ELi ja riiklike 

õigusaktide järgimist ning vältida topeltrahastamist. Sellega seoses võib komisjon teha 

rahastamisvahendi kasutusaja jooksul liikmesriikide sisekontrollisüsteemi kohta süsteemiauditeid, 

tagamaks, et liikmesriigid täidavad artiklist 22 tulenevaid kohustusi. Lisaks teeb komisjon kava 

rakendamise ajal riskipõhiseid kontrolle ja auditeid, kui kahtlustatakse tõsiseid eeskirjade 

eiramisi, mida liikmesriigid ei ole kõrvaldanud (st pettus, korruptsioon või huvide konflikt), või 

rahastamislepingu või laenulepingu kohustuste tõsiseid rikkumisi. 

Kokkuvõttes on komisjonil õigus tagastamatu toetuse summasid proportsionaalselt vähendada ja 

need tagasi nõuda või nõuda laenude ennetähtaegset tagasimaksmist pettuse, korruptsiooni, liidu 

finantshuve kahjustava huvide konflikti korral, mida liikmesriik ei ole kõrvaldanud, ja/või 

rahastamis- ja/või laenulepingus sätestatud kohustuste tõsiste rikkumiste korral (mis hõlmab 

topeltrahastamist). 

Vt ka komisjoni vastus punktile 2.30. 

2.37 Kuigi TERA rahastu on suurendanud ELi eelarve nominaalset avatust finantsriskidele, 

kasvatades ELi laenude mahtu 2021. aasta mai lõpuks peaaegu 90 miljardi euro võrra, kavandati 

selle ülesehitus nii, et risk ELi eelarvele oleks tegelikult minimaalne.  

Lisaks kõigi liikmesriikide antud tagatistele on TERA määruses mitu usaldatavusnõuet, näiteks 

i) kolme suurima laenu riskide kontsentreerumise piirmäär 60 % TERA raames antud

maksimumsummast, ii) maksimaalne iga-aastane riskipositsioon 10 % (st igal aastal tasumisele

kuuluv makse ei ületa 10 miljardit eurot) ja iii) komisjoni võimalus vajaduse korral oma laene

pikendada.

2.39 Käesolevas lõikes käsitletud ELi eelarve aastane riskipositsioon 2020. ja 2021. aastal jagatakse 

kaheks osaks: riskipositsioon, mille katteks on ette nähtud eraldis tagatisfondist (nt kolmandate 

riikidega seotud maksed), ja riskipositsioon, mille jaoks eraldisi ei tehta (nt liikmesriikide 

makstavad maksed).  

Need arvud sisaldavad aga kolmandate riikidega seotud riske (3,1 miljardit eurot 2020. aastal ja 

3 miljardit eurot 2021. aastal), mis kaetakse eelkõige välistegevuse tagatisfondist. 

2.40 Lisaks sellele, et komisjon tõhustab oma raamistikku tingimuslike kohustuste erinevatest 

allikatest tulenevate riskide juhtimiseks, rakendab ta juba uut mitmekesist rahastamisstrateegiat, et 

adekvaatselt reageerida kapitaliturgudel Euroopa Liidu taasterahastu rahastamise suhtes 

kohaldatavale nõudlikumale lähenemisviisile
2
. 

Komisjon osutab punktile 2.37 antud vastusele. 

2 Teatis taasterahastu „NextGenerationEU“ uue rahastamisstrateegia kohta, COM(2021) 250 final, 

14.4.2021. 
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JÄRELDUSED JA SOOVITUSED 

2.42 Komisjon rõhutab, et 2020. aastal paranduseelarvetega kasutusele võetud assigneeringute 

suurendamise eesmärk oli osaliselt reageerida COVID-19 kriisile ning võtta kasutusele mitu 

erivahendit muude, eelkõige rände ja julgeolekuga seotud probleemide lahendamiseks. 

2.44 Komisjon rõhutab, et tema sisearuanne COVID-19 pandeemiale kohese reageerimise kulude 

kohta, millest tuleneb, et otsese ja kaudse eelarve täitmise raames on eraldatud 12,9 miljardit eurot, 

mis on 2020. aasta lõpuks COVID-19ga seotud eesmärkidel kättesaadavaks tehtud, on piiratud 

programmide ja vahenditega, mille jaoks võeti 2020. aastal COVID-19ga seotud eesmärkidel 

kohustusi, tehti ümberpaigutusi ja/või suurendati vahendeid. Seega ei ole sellesse lisatud teatavaid, 

näiteks rubriigis 5 märgitud kohustusi. 

Komisjon on hakanud alates 2020. aasta esimesest poolest jälgima ELi-siseselt COVID-19ga seotud 

eesmärkidel kasutatavaid ELi vahendeid, sealhulgas juba varem võetud kohustusi.  

2.45 Komisjon rõhutab, et täitmata kulukohustuste tase kasvab alati, kui kulukohustuste taseme ja 

maksete taseme vahe on positiivne ning seda ei vähenda vabastatud kulukohustused. Maksete tase 

sõltub programmide kuluvajadustest. Peamiseks tõukejõuks on vahendite rakendamine 

liikmesriikide poolt koostöös liikmesriikidega toimuva eelarve täitmise raames. Maksed sõltuvad ka 

sellest, kas eelarvepädevad institutsioonid annavad vajalikud vahendid aastaeelarvetesse. 

Lisaks osutab komisjon punktile 2.11 antud vastusele. 

2.46 Komisjoni ühine vastus punktidele 2.46 ja 2.47. 

Komisjon juhib tähelepanu asjaolule, et selles punktis kirjeldatud viivitused rakendamisel ei ole 

seotud Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondiga (EAFRD).  

Pärast hilinenud algust edeneb perioodi 2014–2020 ühtekuuluvuspoliitika programmide rakendamine 

hästi. 

Vt ka komisjoni vastused punktidele 2.17, 2.18 ja 2.20. 

2.48 Seoses ohuga, et 2021.–2027. aasta mitmeaastase finantsraamistiku raames koostöös 

liikmesriikidega hallatavate vahendite rakendamine hilineb, osutab komisjon oma vastusele 

punktile 2.22. 

Seoses taaste- ja vastupidavusrahastust tuleneva suurenenud riskiga osutab komisjon punktile 

2.33 antud vastusele. 

Lisaks, nagu on märgitud vastuses punktidele 2.19 ja 2.26 ning nagu märkis kontrollikoda punktis 

2.24, juhib komisjon tähelepanu sellele, et viivitused nõutavate õigusaktide vastuvõtmisel ning 

käesolevas lõikes kirjeldatud aeglane vahendite kasutamine (ja muud seotud riskid) ei ole seotud 

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondiga (EAFRD) üleminekumääruse (Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu 23. detsembri 2020. aasta määrus (EL) 2020/2220) vastuvõtmise ja maaelu 

arengu programmide pikendamise tõttu. 

2.49 Komisjon juhib tähelepanu sellele, et selleks, et tulla toime üha suurenevate tingimuslike 

kohustustega (ja sellega seotud riskiga, millele ELi eelarve on avatud), töötab ta välja uusi 
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riskijuhtimisvahendeid, mis hõlmavad muu hulgas peadirektoraatide vahelise tingimuslike 

kohustuste juhtkomitee loomist
3
. 

Komisjon osutab punktile 2.37 antud vastusele. 

Soovitus 2.1 – Aruandlus COVID-19ga seotud eesmärkidel eraldatud ELi vahendite kohta 

Komisjon on soovitusega osaliselt nõus. 

Alates 2021. aastast keskendub komisjon COVID-19 pandeemiast taastumisele ja täidab oma 

aruandluskohustusi, eelkõige seoses taasterahastuga „Next Generation EU“. Komisjon ei kavatse 

lisaks erinevate vahendite kohta juba olemasolevatele aruannetele kohese reageerimise kohta 

täiendavaid aruandeid koostada. 

Soovitus 2.2 – Täitmata kulukohustuste järkjärguline vähendamine 

Komisjon on selle soovitusega nõus. 

Komisjon jälgib eelarve täitmist ja täitmata kulukohustuste üldise taseme muutumist ning 

seonduvaid alustegureid. Komisjon teavitab korrapäraselt nõukogu ja Euroopa Parlamenti 

prognoositavatest vajadustest ja võimalikest riskidest tulevikus. See teave sisaldub eelkõige ELi 

eelarve maksete pikaajalist prognoosi käsitlevas aastaaruandes. Komisjon koostab oma prognoosi 

mitmesuguste kättesaadavate andmete põhjal (eelmiste aastate eelarvete täitmine, tegeliku eelarve 

täitmine ja viimased arengud ning järgmise aasta eelarveprojektis esitatud tulevased vajadused). 

Lisaks võtab komisjon arvesse liikmesriikide prognoose Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide rakendamise kohta, mis on mitmeaastase finantsraamistiku üldiste maksete 

prognooside peamine tõukejõud. 

Ajavahemikuks 2021–2027 pakkus komisjon välja rea lihtsustamismeetmeid, et lihtsustada ja 

kiirendada ühtekuuluvuspoliitika rakendamist. Kuigi enamik neist on kaasseadusandjate vahel 

saavutatud poliitilises kokkuleppes alles jäetud, avaldab komisjon kahetsust, et tagasipöördumist 

n+ 2 kulukohustustest vabastamise reegli juurde ei ole heaks kiidetud. Uue eelarvetsükli 

praeguses varases etapis leiab komisjon, et n+ 3 kulukohustustest vabastamise reegli säilitamise 

mõju koos hilinenud kokkuleppega õigusaktide kohta, millega reguleeritakse enamikku eelarve 

jagatud täitmise alla kuuluvaid vahendeid, ning riiklike ametiasutuste keskendumine taasterahastu 

„Next Generation EU“ rakendamisele järgmistel aastatel, võttes arvesse selle piiratumat ajalist 

raamistikku, viib selleni, et 2021.–2027. aasta mitmeaastases finantsraamistikus jätkub täitmata 

kulukohustuste nominaalse suurenemise suundumus. 

Lisaks tuletab komisjon meelde ühelt poolt seda, et eelarve vastuvõtmine kuulub lõppkokkuvõttes 

eelarvepädevate institutsioonide pädevusse, mis hõlmab piisavas mahus maksete assigneeringute 

eraldamist, ning teiselt poolt seda, et eelarve täitmist, eelkõige koostöös liikmesriikidega hallatavate 

vahendite puhul, haldavad riiklikud ametiasutused ja see sõltub suuresti kaasseadusandjate poolt 

asjaomastes alusaktides sätestatud õigusnormidest. Sellega seoses jätkab komisjon tihedat koostööd 

Euroopa Parlamendi ja nõukoguga ning liikmesriikide ametiasutustega. 

Soovitus 2.3 – ELi toetussummade potentsiaali suurendamine 

3 Komisjoni 24. juuli 2020. aasta otsus, mis käsitleb eelarvelistest tagatistest tulenevate 

tingimuslike kohustuste juhtkomitee loomist (C(2020) 5154). 
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Komisjon nõustub soovitusega ja on seda juba rakendama asunud. 

Seoses ühtekuuluvuspoliitikaga eelarve täitmisel koostöös liikmesriikidega pakub komisjon juba 

liikmesriikidele märkimisväärset nõustamisalast tuge ja jätkab seda ka edaspidi. Seoses täiendavate 

riskidega, mis võivad tekkida seoses kriisiga ja liikmesriikidele eraldatud lisavahenditega, rõhutab 

komisjon, et ta on andnud programmide korraldusasutustele täiendavat sihipärast toetust olukorra 

lahendamiseks ning teinud paralleelselt koostööd auditeerimisasutustega, et tagada kindel ja 

ühtlustatud auditi lähenemisviis. Vaatamata olukorrale edastati programme haldavatele asutustele 

selge sõnum, et eeskirjade järgimine on jätkuvalt eeltingimuseks.  

Komisjon jätkab olukorra ja pikaajalise kriisi poolt kinnitusprotsessile avalduva võimaliku mõju 

hoolikat hindamist ning toetab pidevalt kõiki programme haldavaid asutusi nende 

haldussuutlikkuse parandamisel. 

EAFRD puhul jätkab komisjon liikmesriikide toetamist tehnilise abi kaudu, mis on kättesaadav 

EAFRD ja Euroopa Liidu taasterahastu raames, samuti olemasolevate ÜPP võrgustike ja suutlikkuse 

suurendamise meetmete kaudu, sealhulgas suuniste ja parimate tavade levitamise kaudu. 

Komisjon osutab oma vastusele punkti 2.32 kohta. 

Suurima uue rahastamisvahendi, taaste- ja vastupidavusrahastu puhul on toetusesaajateks 

liikmesriigid, kes omakorda kannavad peamist vastutust vahendite usaldusväärse kasutamise eest – 

vt ka punkt 2.33. Komisjoni talitused on andnud suuniseid ja teinud koostööd liikmesriikidega, et 

luua usaldusväärsed järelevalve- ja kontrollisüsteemid. 

Seda tehti eelkõige taaste- ja vastupidavuskavade koostamist käsitlevate üldiste suuniste kaudu, mis 

sisaldasid eraldi jagusid kontrolli ja auditi ning rakendamise järelevalve kohta, vastuseid 

liikmesriikide konkreetsetele küsimustele, tagasisidet järelevalve- ja kontrollisüsteemide esimeste 

ülevaadete või kavandite kohta ning liikmesriikidele enesehindamise kontrollnimekirja esitamist 

kontrolli- ja auditisüsteemide kohta.  

Komisjon jätkab kontrollisüsteemide hindamist, mida liikmesriigid on kirjeldanud oma lõplikes 

taaste- ja vastupidavuskavades. Rahastu rakendamise ajal võib komisjon algatada kontrolle ja auditeid 

ning nõuda vahendeid tagasi, kui liikmesriigid ei täida oma kohustusi või ei kõrvalda tõsiseid 

õigusnormide rikkumisi. 

Liikmesriigid võivad samuti taotleda tehnilist abi tehnilise toe rahastamisvahendist kogu 

rakendusperioodi jooksul. Lisaks saavad Euroopa poolaasta eest vastutavad ametnikud 

liikmesriikides pakkuda abi taaste- ja vastupidavusrahastu rakendamise ajal. 

Seoses TERA rahastuga pakkus komisjon liikmesriikidele nõustamisalast tuge, tehes nendega 

varakult tehnilisel tasandil koostööd, et teha enne ametlike rahastamistaotluste esitamist kindlaks, 

millised kulud on TERA rahastu jaoks rahastamiskõlblikud, ja millised on sellega kaasnevad kulud. 

Komisjon jälgib korrapäraselt TERA laenude kasutamist poolaastaaruannete kaudu ning ka 

liikmesriikide aruandekohustuste alusel, kui kavandatud kulude katmiseks anti eelnevalt finantsabi. 

Komisjon on pööranud tähelepanu lünkadele liikmesriikide aruandluses, et parandada esitatud teabe 

kvaliteeti. Kui komisjon tuvastab võimalikud toetuste kasutamisega seotud probleemid 

liikmesriikides, teeb ta nendega kahepoolset koostööd, et arutada võimalikke lahendusi ja tagada 

kogu finantsabi asjakohane kasutamine.  

260



ET ET 

EUROOPA KOMISJONI VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA 

AASTAARUANDELE  

PANUS 2020. AASTA ARUANDESSE – 3. PEATÜKK: TULUD 

SISSEJUHATUS 

3.1 Komisjonil on hea meel, et tulude peatükis ei ole olulisi vigu ja et tuludega seotud süsteemid, 

mida kontrolliti, olid üldjoontes mõjusad.  

Traditsiooniliste omavahendite ja käibemaksupõhiste omavahendite puhul võtab komisjon 

meetmeid, et hoogustada traditsiooniliste omavahendite pikaajaliste avatud punktide järelmeetmeid ja 

võimaluse korral tühistada käibemaksu reservatsioonid ning võtta järelmeetmeid seoses kontrollikoja 

auditite käigus Prantsusmaal, Hispaanias ja Madalmaades tuvastatud traditsiooniliste omavahendite 

raamatupidamisarvestuse puudustega. B-arvestuses olevaid tagasinõudmata summasid jälgitakse 

hoolikalt kõigis liikmesriikides. Kontrollikoja eriaruandes 4/2021 „Tollikontroll: vähene ühtlustamine 

kahjustab ELi finantshuve“ tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks tugevdatakse kogu ELi hõlmavat 

riskihindamist ja andmekaevet ning arendatakse ühisanalüüsivõimekust. Traditsiooniliste 

omavahendite kontrolli kavandamise riskihindamise parandamiseks võetakse täiendavaid meetmeid ja 

komisjon kaalub tavapärasest kontrolliprogrammist eraldiseisvaid iga-aastaseid traditsiooniliste 

omavahendite raamatupidamisarvestuse dokumendipõhiseid ülevaatusi. Uuritakse uusi lähenemisviise 

ja vahendeid e-kaubandusega seotud riskide käsitlemiseks ning väärtuse tegelikust väiksemaks 

hindamise jõustamisstrateegiat rakendatakse kooskõlas Euroopa Kohtu otsusega Ühendkuningriigi 

vastu algatatud kohtuasjas, mida oodatakse 2022. aasta alguses.  

Kogurahvatulul põhinevate omavahendite puhul võtab komisjon üleilmastumise käsitlemisel 

laiaulatuslikke meetmeid, sealhulgas teadus- ja arendustegevuse vallas, seoses kogurahvatulul 

põhinevate omavahenditega. Komisjon on seisukohal, et võetud meetmed on proportsionaalsed, 

tasakaalustades juba saadud kindlustunde üleilmastumise probleemide puhul tuvastatud riskidega.  

SISEKONTROLLISÜSTEEMIDE ELEMENTIDE KONTROLLIMINE 

3.8 Komisjon märkas traditsiooniliste omavahendite kontrollimisel 2021. aasta märtsis, et puuduvad 

tõelised edusammud puuduste kõrvaldamiseks Madalmaade traditsiooniliste omavahendite 

aruannetes. 

Komisjon on arvamusel, et kontrollikoja nimetatud puudused ei sea omavahendite kontekstis kahtluse 

alla ELi ja selle liikmesriikide finantshuvide kaitseks kehtestatud üldiste süsteemide tõhusust. 

3.9 Komisjon on seisukohal, et reservatsioonid võimaldavad kaitsta ELi ja selle liikmesriikide 

finantshuve, nii et vajaduse korral teeb asjaomane riik vastavalt ELi õigusaktidele andmetes nõutavad 

parandused. 

Kontrollikoja nimetatud konkreetsel juhul oli komisjonil vaja teatada reservatsioonist, et kaitsta ELi ja 

selle liikmesriikide finantshuve, ning paluda esitada kogurahvatulu koostamismenetluse kirjeldus, mis 

järgib kokkulepitud kogurahvatulu nimistu juhendit. Läbivaadatud kirjeldus esitati 31. märtsil 2020 ja 

selle kontrollimine on hästi edenenud. 

3.10 ESA (Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteem) 2010 rakendamine tõi 

kaasa rahvamajanduse arvepidamise metoodika olulise täiustamise, mis nõudis komisjoni põhjalikku 

kontrolli. Vajaduse korral kehtestati reservatsioonid, hoides kogurahvatulu andmed alates 
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2010. aastast võimalike muutuste jaoks avatuna. Kogurahvatulu reservatsioonide arvu piiramiseks 

lisas komisjon tegevuspunktid kontrollitsükli algusesse (paljud neist punktidest on juba rakendatud) ja 

esitas eespool nimetatud reservatsioonid ainult konkreetsete küsimuste kohta. Jõupingutusi selles 

suunas jätkatakse. 

3.11 Möödunud tsükli jooksul võttis komisjon laiaulatuslikke meetmeid üleilmastumise käsitlemisel, 

sealhulgas teadus- ja arendustegevuse vallas, seoses kogurahvatulul põhinevate 

omavahenditega. Esiteks kontrollis komisjon, kas teadus- ja arendustegevuse kulud kapitaliseeriti 

rahvamajanduse arvepidamises ja hinnati vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Vajaduse korral kehtestati 

mõnes riigis tehingupõhised reservatsioonid. Teiseks loodi varajase hoiatamise süsteem, et kajastada 

hargmaiste ettevõtjate olulise ümberkorraldamise mõju rahvamajanduse arvepidamises. Kolmandaks 

alustati 2016. aastal hargmaiste ettevõtjate kontrolli, millele järgnes hargmaiste ettevõtjate valikuline 

põhjalik analüüs ning ei leitud tõendeid lisandväärtuse oluliste moonutuste kohta. Nende meetmete 

põhjal kehtestas komisjon alates 2018. aastast üleilmastumise suhtes horisontaalse reservatsiooni. 

Komisjon on seisukohal, et ajastus on proportsionaalne, tasakaalustades juba saadud kindlustunde 

tuvastatud riskidega. 

3.12 Komisjon jätkab traditsiooniliste omavahendite avatud punktidega seotud järelmeetmete 

tõhustamist, seades esikohale potentsiaalse finantsmõjuga pikaajalised punktid. Ainuüksi 2021. aasta 

esimeses kvartalis suleti 41 täiendavat punkti (326st). Siiski tuleks rõhutada, et avatud punktide 

sulgemise kiirendamine sõltub ka liikmesriikide koostööst. 

Reservatsioonid on kaitsemeede, mille eesmärk on maandada riski, et ebaõige käibemaksupõhiste 

omavahendite arvestus on aegunud.  

Komisjon teeb tihedat koostööd liikmesriikidega, otsides aktiivselt võimalusi probleemide 

lahendamiseks ja võimaluse korral meetmete võtmiseks. Seda tehakse vastavalt komisjoni 

menetlustele ja kohaldatavatele õigusaktidele, eesmärgiga lõpetada kehtivad reservatsioonid. 

Selgitus 3.2 – Püsivad puudused traditsiooniliste omavahendite aruannete koostamisel 

kasutatavates riiklikes kontrollisüsteemides 

Komisjon uurib kontrollikoja auditite raames Hispaanias, Prantsusmaal ja Madalmaades 

tuvastatud probleeme lähemalt kontrollikoja tuvastatud puudusi käsitleva tavapärase järelkontrolli 

käigus ning nendelt liikmesriikidelt nõutakse vajalike meetmete võtmist tuvastatud puuduste 

käsitlemiseks ja kõrvaldamiseks.  

Kontrollikoja Hispaanias läbiviidud auditi tulemuste järelmeetmeid on praeguseks alustatud ja 

Madalmaadel on juba palutud võtta parandusmeetmeid. Komisjon märkas traditsiooniliste 

omavahendite kontrollimisel 2021. aasta märtsis, et puuduvad tõelised edusammud puuduste 

kõrvaldamiseks Madalmaade traditsiooniliste omavahendite aruannetes. 

Kui raamatupidamisarvestuse puuduste kõrvaldamiseks ei tehta kindlaksmääratud aja jooksul 

edusamme või ei tehta neid piisavalt, ei kõhkle komisjoni talitused ELi toimimise lepingu artiklis 258 

sätestatud rikkumismenetluse raames toimikut avamast. 

3.16 Komisjon tuletab meelde, et sellist liiki raamatupidamisarvestuses esineb olemuslikult suur 

puuduste ja keerukuse oht. Komisjon jätkab B-arvestuse uurimist traditsiooniliste omavahendite 

kontrollimisel. Lisaks sellele keskendutakse traditsiooniliste omavahendite 2020/2021. aasta 

kontrollikavas eelkõige traditsiooniliste omavahendite raamatupidamisarvestusele, et reageerida 

kontrollikoja eelmisel aastal esitatud soovitusele. 
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3.17 Komisjon jätkab kontrollikoja auditite raames Hispaanias, Prantsusmaal ja Madalmaades 

tuvastatud probleemidega tegelemist kontrollikoja tuvastatud puudusi käsitleva tavapärase 

järelkontrolli käigus ning nendelt liikmesriikidelt nõutakse vajalike meetmete võtmist tuvastatud 

puuduste käsitlemiseks ja kõrvaldamiseks. Nagu kontrollikoda õigesti märgib, tuvastas komisjon 

identsed ja sarnased puudused ja jätkab nende käsitlemist samuti oma kontrolliaruannete kaudu. 

3.18 Seoses eriaruandega nr 04/2021 tollikontrolli kohta viitab komisjon oma selles aruandes 

esitatud vastustele. ELi tasandil täiemahulise analüüsi- ja koordineerimissuutlikkuse arendamise ja 

rakendamise suhtes nõustub komisjon soovitusega. Komisjon teeb vajalikud ettepanekud ning taotleb 

liikmesriikide toetust ja vajaduse korral heakskiitu. Tollialases tegevuskavas teatavaks tehtud keskse 

funktsiooni loomisega seoses kavatseb komisjon tugevdada oma analüüsisuutlikkust 

ühisanalüüsivõimekuse arendamise kaudu. 

3.19 Komisjon tunnistab kontrollikoja eriaruandes nr 04/2021 tuvastatud puudusi ja viitab oma selles 

aruandes esitatud vastustele. Kontrollikoja soovituste rakendamiseks taotleb komisjon liikmesriikide 

toetust ja vajaduse korral nende heakskiitu. 

Komisjon kavatseb tugevdada õigusraamistikku, samuti uurida uusi lähenemisviise ja vahendeid e-

kaubandusega seotud riskide käsitlemiseks ning tugevdada oma analüüsisuutlikkust 

ühisanalüüsivõimekuse arendamise kaudu, luues seeläbi ELi analüüsikeskuse peamiste tolliandmete 

kogumiseks, analüüsimiseks ja jagamiseks.  

Uus riskijuhtimisstrateegia edendab uut struktureeritud lähenemisviisi riskijuhtimisele ja sisaldab muu 

hulgas elemente süstemaatilisemaks teabe jagamiseks seoses huvipakkuvate operaatorite, e-

kaubandusega seotud probleemide, uute vahendite ja tavadega, et täiustada riskide analüüsi ja 

juhtimist ja sellega seotud kontrolle. 

Vt ka vastus selgitusele 3.3. 

Selgitus 3.3 

Komisjoni hinnangul on liikmesriikide tollikontrolli strateegiad, mis on mõeldud impordi 

väärtuse tegelikust väiksemana näitamise riski vähendamiseks, üldjuhul endiselt ebapiisavad 

Komisjon nõustub kontrollikojaga, et ELi finantshuve ei ole minevikus nõuetekohaselt kaitstud 

tolliväärtuseebapiisavate kontrollistrateegiate tõttu liikmesriikides. Komisjoni järelkontrollid ja kõik 

2020. aastal väärtuse tegelikust väiksemana näitamise riski kõrvaldamiseks võetud täiendavad 

meetmed on end siiski ära tasunud, kuna ELi tasandil on 2020. aastal väärtuse tegelikust väiksemana 

näitamisest tulenev traditsiooniliste omavahendite võimalik saamata jäämine märkimisväärselt 

vähenenud. 

Lisaks on komisjon astunud täiendavaid samme varasemate saamata jäänud traditsiooniliste 

omavahendite kvantifitseerimiseks kõigis liikmesriikides ja teavitanud neid vastavatest esialgsetest 

hinnangulistest saamata jäävatest traditsioonilistest omavahenditest.  

Väärtuse tegelikust väiksemana näitamisega seotud töö jätkub tulevikus ja komisjon on oma 

2021. aasta iga-aastase traditsiooniliste omavahendite kontrolliprogrammi kehtestamisel hoolikalt 

kaalunud e-kaubanduse ja väikese väärtusega saadetiste väärtuse tegelikust väiksemana 

näitamise riske. E-kaubanduse katseaudit on kavandatud kahes liikmesriigis ja see võidakse läbi viia 

2022. aastal sõltuvalt katseauditite tulemustest. 

IGA-AASTASED TEGEVUSARUANDED 
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3.20 Komisjon tunnistab, et traditsiooniliste omavahendite raamatupidamisarvestus 

Madalmaades on pikaajaline probleem ja et varem tegi kontrollikoda sarnased tähelepanekud A- ja 

B-arvestuste aruannete usaldusväärsuse kohta ja need esitati ka komisjoni kontrolliaruannetes. 

2020. aastaks ei olnud siiski võimalik Madalmaade raamatupidamisarvestuse probleeme 

nõuetekohaselt hinnata, kuna komisjoni talituste 2020. aastaks kavandatud traditsiooniliste 

omavahendite arvestuse kontroll tuli COVID-19 pandeemia tõttu edasi lükata 2021. aasta 

märtsikuusse. Selle järelmeetmetega tegeletakse ja aruanded traditsiooniliste omavahendite 

raamatupidamisarvestuse ja traditsiooniliste omavahendite aruannete koostamise püsivate puuduste 

kohta Madalmaades esitatakse 2021. aastal.  

3.21 Vt komisjoni vastus selgitusele 3.3. 

3.22 Komisjon soovib teatada, et kohtujuristi arvamust oodatakse 9. septembriks 2021. Seetõttu on 

ebatõenäoline, et Euroopa Kohtu otsus Ühendkuningriigi juhtumi kohta tuleb enne 2022. aastat. 

JÄRELDUS JA SOOVITUSED 

3.23 Komisjon uurib kontrollikoja auditite raames Hispaanias, Prantsusmaal ja Madalmaades 

tuvastatud probleeme lähemalt kontrollikoja tuvastatud puudusi käsitleva tavapärase järelkontrolli 

käigus ning nendelt liikmesriikidelt nõutakse kõigi vajalike meetmete võtmist tuvastatud puuduste 

käsitlemiseks ja kõrvaldamiseks. 

Komisjon on arvamusel, et kontrollikoja nimetatud puudused ei sea omavahendite kontekstis kahtluse 

alla ELi ja selle liikmesriikide finantshuvide kaitseks kehtestatud üldiste süsteemide tõhusust. 

3.24 Vt komisjoni vastus punktidele 3.18 ja 3.19. 

3.25 2018. aasta aastaaruande soovitus 1. 

Komisjon on seisukohal, et aastaid 2017–2021 hõlmavad kontrollid tekstiilitoodete ja jalatsite 

väärtusega seotud pettuste kohta (sealhulgas järelkontrollid), dumpinguvastaste tollimaksude 

kontrollistrateegia, sealhulgas päikesepaneelide dumpinguvastaste tollimaksude vältimine, 

traditsiooniliste omavahendite raamatupidamisarvestus ning e-kaubanduse ja väikese väärtusega 

saadetiste katseauditid käsitlevad suurimaid praegusi traditsiooniliste omavahendite riske.  

Sellegipoolest tunnistab komisjon, et on võimalik veelgi parandada oma traditsiooniliste 

omavahendite kontrolli kavandamise riskianalüüsi, eriti selle dokumenteerimist. Komisjon kaalub 

seetõttu võimalust koostada riikide ülevaated, milles esitatakse iga liikmesriigi tegevused 

traditsioonilisi omavahendeid käsitlevate õigusaktide järgimisel. Riskinäitajate koostamine ühe- või 

kaheleheküljelises riigi ülevaates oleks kindlasti kasulik ja hõlbustaks iga riigi riskihindamist. Sellele 

vaatamata ei arva komisjon, et sellised riikide ülevaated muudaksid kontrolliteemade valikut või 

kontrollitavat liikmesriiki. 

Komisjon jätkab igal juhul selle teemaga tegelemist ja võtab arvesse kontrollikoja tähelepanekuid ja 

soovitusi, et veelgi parandada oma riskihindamist ja traditsiooniliste omavahendite kontrolli 

kavandamist. 

Kontrollikoja 2018. aasta aastaaruande soovitus 2. 
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Traditsiooniliste omavahendite raamatupidamisarvestuse usaldusväärsus on traditsiooniliste 

omavahendite 2020. ja 2021. aasta kontrolliprogrammide põhiline kontrolliteema. Komisjon kavatseb 

2021. aasta lõpuks lõpule viia selleteemalised kontrollid kõigis liikmesriikides ja avastatud puudused 

aitavad kaasa järgnevate aastate riskihindamisele. 

Soovitus 3.1 – Kontrollimetoodika läbivaatamine ja ajakohastamine eesmärgiga lühendada 

kogurahvatulu andmete avatuks jäämise aega 

Komisjon nõustub selle soovitusega. 

Komisjon on arvamusel, et 2016.–2019. aasta kontrollitsüklit täiustati märkimisväärselt eelkõige 

horisontaalse kontrolli ja riikideüleste analüüside laialdasema kasutamisega ning tugevdatud 

otsekontrolliga, võttes arvesse kontrollikoja varasemaid soovitusi. Komisjon jätkab sellele vaatamata 

koos kogurahvatulu eksperdirühmaga selle uurimist, kuidas protsessi veelgi paremaks muuta ja 

võimaluse korral lühendada perioodi, mille jooksul kogurahvatulu andmed jäävad avatuks. 

Soovitus 3.2 – Täiendavad meetmed, mida on vaja üleilmastumise poolt kogurahvatulule 

avalduva mõjuga nõuetekohaseks tegelemiseks 

a) Komisjon nõustub selle soovitusega ja leiab, et rakendab seda juba koostöös liikmesriikidega,

kasutades üleilmastumise reservatsiooni mehhanismi.

b) Komisjon ei ole soovitusega nõus. Ta leiab, et üleilmastumise reservatsiooni aeg, st alates

2018. aastast, on sobiv.

Möödunud tsükli jooksul võttis komisjon laiaulatuslikke meetmeid üleilmastumise käsitlemisel, 

sealhulgas teadus- ja arendustegevuse vallas, seoses kogurahvatulul põhinevate 

omavahenditega, nagu selgitatud punktis 3.11. Eelkõige alustati 2016. aastal hargmaiste ettevõtjate 

kontrolli, millele järgnes hargmaiste ettevõtjate valikuline põhjalik analüüs ning ei leitud tõendeid 

lisandväärtuse oluliste moonutuste kohta. Komisjon on seisukohal, et üleilmastumist käsitleva 

kogurahvatulu reservatsiooni ajastus on proportsionaalne, arvestades selles küsimuses juba saadud 

kindlustunnet tuvastatud riskide suhtes, vältides liikmesriikide põhjendamatut koormamist. 

Üleilmastumise reservatsioon ise viitab vastupidavale statistikameetodile. Lisaks on töö, mida 

liikmesriigid peavad kogurahvatulu reservatsiooniga tegelemiseks tegema, selgelt määratletud ja seda 

on kogurahvatulu eksperdirühmas arutatud. 

Soovitus 3.3 – Madalmaade traditsiooniliste omavahendite aruannete usaldusväärsus 

Komisjon märgib, et see soovitus on adresseeritud Madalmaadele.  

Vt vastus selgitusele 3.2. 
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Soovitus 3.3 – Madalmaade traditsiooniliste omavahendite aruannete usaldusväärsus 

Nõustume teie soovitustega, millega võtame kohustuse, et Madalmaade tolliameti IT-süsteemid vastavad 

sätestatud nõuetele teie määratud tähtpäevaks. 
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KOMISJONI VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA PANUSELE 2020. AASTA 

ARUANDESSE 

„4. PEATÜKK. KONKURENTSIVÕIME MAJANDUSKASVU JA TÖÖHÕIVE 

TAGAMISEKS“ 

SISSEJUHATUS 

4.1. Euroopa horisondis, mis on oma 95,5 miljardi euro suuruse eelarvega maailma suurim 

teadusuuringute ja innovatsiooni programm, kasutab komisjon ära Horisont 2020ga saadud kogemusi 

ja jätkab oma lihtsustamispoliitikat. Muu hulgas kasutatakse kõigis ELi rahastamisprogrammides 

standardset toetuslepingu malli, sobivates valdkondades laialdaselt lihtsustatud kuluvõimalusi 

(ühikulu, ühtne määr ja ühekordne makse) ja lihtsamaid hüvitamissüsteeme ning sujuvamat 

auditisüsteemi. 

TEHINGUTE KORREKTSUS 

4.6. Kontrollikoja esitatud 2020. aasta veamäär sarnaneb varasemate aastate omadega (v.a 2018. a). 

Kontrollikoda hindab veamäära igal aastal, võttes enne auditi algust aluseks vaid komisjoni oma 

kontrollidest tingitud korrektsioonid. Teisalt rakendab komisjon teadusuuringute valdkonna kulutuste 

puhul mitmeaastast kontrollistrateegiat. Selle alusel arvutavad talitused jääkveamäära, milles võetakse 

arvesse tagasinõudmisi, korrektsioone ning kõikide programmi rakendamise jooksul toimunud 

kontrollimiste ja auditite mõju. 

Sellega seoses on komisjoni eesmärk tuua Horisont 2020 veamäär programmi lõpuks alla 2 % või 

sellele võimalikult lähedale (vt komisjoni vastus punktile 4.32). 

4.7. Komisjon möönab, et kuigi Horisont 2020 on seitsmendast raamprogrammist lihtsam, 

kohaldatakse sellele ikkagi keerulisi eeskirju. Komisjon intensiivistas Horisont 2020 viimastes 

etappides lihtsustamist ning kasutas lihtsustatud kuluvõimalusi (nt ühekordse maksega rahastamine) 

ulatuslikumalt, parandas toetusesaajatega suhtlemist ja täiustab pidevalt oma kontrollimehhanisme. 

Programmiga „Euroopa Horisont“ minnakse veelgi kaugemale, tuginedes Horisont 2020ga saadud 

kogemustele. 

4.8. Lihtsustamine on pidev töö. Komisjoni süstemaatilistele, laiaulatuslikele ja sihitatud 

teavituskampaaniatele keskenduvast tegevusest hoolimata, on ikka teatavat liiki toetusesaajaid, kes 

teevad vigu teistest sagedamini (nt VKEd ja uustulnukad). 

4.10. Vastus punktidele 4.10 ja 4.11 

Euroopa Komisjon pöörab oma laiaulatuslikus kontrollistrateegias eritähelepanu toetusesaajate 

palgatud audiitoritele, kes nende kulude hüvitamise taotlusi kinnitavad. Kuigi sellised kinnitavad 

audiitorid ei ole komisjoni struktuuri osa, on neil selle sisekontrollis väga tähtis roll. 

Komisjon võtab teadmiseks, et [10 juhul 14st] ei olnud komisjoni talitused toetusesaajate tehtud 

kvantifitseeritavatest vigadest teadlikud, sest toetusesaajate palgatud audiitorid ei olnud neid 

märganud. 

Seda kontrollikoja tähelepanekut on käsitletud varasemates aruannetes. Sellega seoses on komisjon 

korraldanud toetusesaajate ja nende palgatud audiitoritega mitu kohtumist, et suurendada nende 

teadlikkust kõige levinumatest toetusesaajate auditeerimise vigadest. Komisjon on teinud 

kuludeklaratsioonide audititõendite väljastajatele veebikoolituse. Horisont 2020 audititõendite 

selgitustega mallile lisaks annab komisjon toetusesaajate palgatud audiitoritele vigade kohta 
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tagasisidet. Peale selle tuleb märkida, et kuigi toetusesaajate palgatud audiitorid ei tuvasta 

maksetaotlustes kõiki vigu, on neil oluline roll üldise veamäära vähendamisel. 

4.12. Kuigi Horisont 2020s kasutatud ühikukulud tekitavad tõendatult vähem vigu, hoiab komisjon 

üldkulude ja teiste lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamisel hoolega silma peal. 

4.13. Eelmiste raamprogrammidega võrreldes astuti Horisont 2020ga toetusesaajate kantud kulude 

hüvitamise eeskirjade lihtsustamisel ja ühtlustamisel samm edasi. Ent peamine veaallikas on endiselt 

personalikulud. See näib olevat vähemalt osaliselt loogiline, sest need moodustavad Horisont 2020 

toetusesaajate deklareeritud kogukuludest suurima osa. 

Praeguse mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) jaoks, mis hõlmab ka Euroopa horisonti, on 

komisjon kehtestanud äriühingutele mõeldud toetuslepingu näidise, kus on personalikulude 

hüvitamise taotlemiseks väga lihtne meetod, mis põhineb päevatasu arvutamisel (asjaomase isikuga 

seotud aastased personalikulud jagatud 215ga). 

Euroopa horisondis lõpetatakse tootlike töötundide arvu põhimõtte ja mitmesuguste normatiivsete 

meetodite kasutamine, mis kippusid Horisont 2020s vigu tekitama. 

4.14. Selgest ühtse aastase tunnitasu (arvutatud kogu majandusaasta kohta) kasutamise suunisest 

hoolimata tegid toetusesaajad ikkagi vigu. Nagu eespool juba märgitud (vt vastus punktile 4.13), 

arvutatakse Euroopa horisondis personalikulud kalendriaasta päevatasu valemi põhjal. Viimast 

läbisaanud majandusaastat Euroopa horisondis selleks enam ei kasutata. 

4.15. Komisjon on Euroopa horisondiga seotud aastase palgakulu deklareerimiseks kehtestanud uue 

süsteemi (vt vastus punktile 4.13). 

4.17. Komisjon on Euroopa horisondis projekti personalikuludega seotud tööajaarvestuse 

vorminõudeid lihtsustanud. Ent Horisont 2020 toetustega seoses võib tööajaarvestuses ikkagi puudusi 

olla, nagu ilmneb kontrollikoja esitatud näidetest. Leitud puudustel ei olnud alati olulist finantsmõju 

(nt kui tunnilehelt puudus allkiri). Sellistel juhtudel esitab komisjon toetusesaajale soovituse ja teeb 

vajaduse korral korrektsioone. 

4.18. Komisjon võtab selles peatükis esitatud tähelepanekutega seoses kontrollikoja poolt avastatud 

juhtumite suhtes nõuetekohaseid järelmeetmeid. 

4.19. Vastus punktidele 4.19 ja 4.20 

Põhjalikest suunistest hoolimata eeldavad toetusesaajad ekslikult, et kõik tegevuse jaoks palgatud 

isikutega seotud kulud saab automaatselt deklareerida personalikuludena. Tegelikult võib neid arvesse 

võtta vaid siis, kui toetusesaaja ja välise konsultandi lepinguline suhe ja töökorraldus vastavad 

Horisont 2020 toetuslepingu tingimustele (vahetu lepinguga füüsilised isikud). 

Selgitus 4.3. Näide otseste personalikuludena deklareeritud alltöövõtukuludest, mis on tegelikult 

rahastamiskõlbmatud kaudsed kulud 

Komisjon rakendab kontrollikoja teadaantud juhtumi puhul, kus alltöövõtukulud deklareeriti valesti 

personalikuludena, hoolikalt järelmeetmeid. 

Nagu kontrollikoda möönis, on toetuskõlblikel otsekuludel (sh personalikulud) põhineva ühe ühtse 

määra kasutussevõtt kaudsete kulude jaoks olnud Horisont 2020s üks peamisi lihtsustusi. 

Niisiis oleneb kaudsete kulude toetuskõlblikkus ainult otseste kulude toetuskõlblikkusest ja ühtset 

määra kohaldatakse vaid toetuskõlblikele otsekuludele. Toetusesaaja tegelikud kaudsed kulud ei oma 

tähtsust ja isegi kui tal kaudseid kulusid ei oleks, oleks tal ikkagi õigus saada ELilt ühtse määra alusel 

hüvitist. 
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4.21. Erinevus projekti ülesannete täitmise allhangete ning muude kaupade tarnimise ja teenuste 

osutamise vahel on Horisont 2020 toetuslepingu selgitustega näidises ilusti selgeks tehtud. Seda 

erinevust rõhutatakse kõigis asjaomastes Horisont 2020 teavituskampaaniates. 

AUDITEERITAVATE ESITATUD KORREKTSUSALASE TEABE LÄBIVAATAMINE 

Vastus punktidele 4.24 ja 4.25 

Komisjon võttis kontrollikoja 2018. ja 2019. aasta aastaaruannetes esitatud töötulemused teadmiseks. 

Komisjon rõhutab, et mitmel kontrollikoja leitud ebausaldusväärsuse juhul oli kas arvuliselt 

väljendamatu või mitteoluline finantsmõju. Pealse selle kasutas kontrollikoda neist mõnel juhul uuesti 

auditeerimisel komisjoni kasutatust erinevat metoodikat. 

Sellegipoolest rakendas komisjon oma auditite kvaliteedi parandamiseks konkreetseid meetmeid. 

Komisjon võtab teadmiseks, et kontrollikoda tunnustab nende meetmete tulemusena auditiprotsessis 

tehtud täiustusi. 

4.27. Komisjon rakendab kontrollikoja tuvastatud juhtumite puhul järelmeetmeid. 

Välisauditite (edasiantud tegevus) puhul ei tee ühine audititalitus süsteemselt välisaudiitorite 

koostatud töödokumentide põhjalikku kontrolli. See vähendaks tegevuse edasiandmise tõhusust. Ent 

välisaudiitorid kinnitavad auditiaruandes sõnaselgelt, et auditeeriti (sh võeti valim) orienteerivat 

auditiprogrammi järgides. Selle asemel, et teha kahtluse või vaidluse korral töödokumentide 

süstemaatiline kontroll, küsib komisjon audiitorühingutelt lisateavet ja tõendavad dokumente. Seda on 

kontrollikojale konkreetsete näidetega tõendatud. 

Organisatsioonisiseste auditite korral kontrollib peaaudiitori tööd põhjalikult teine audiitor (kahe 

silmapaari põhimõte). Mõlemad audiitorid kinnitavad auditiaruandes sõnaselgelt, et auditeeriti (sh 

võeti valim) orienteerivat auditiprogrammi järgides. 

Vastus punktidele 4.28 ja 4.29 

Veamäära ja selle lisa arvutamisega seoses võtab komisjon teadmiseks, et kontrollikoda ei leidnud 

uuesti arvutamisel ühtegi olulist erinevust. See annab kinnitust mitte ainult arvutuste vaid ka 

lisaveamäära arvutamise metoodika korrektsusest. 

Peale selle võtab komisjon teadmiseks, et kontrollikoda tunnustab komisjoni tööd kontrollikoja välja 

toodud konkreetsete juhtumite puhul mitmeaastasele veamäärale avaldatava mõju kvantifitseerimisel. 

See on olnud vägagi keeruline, sest mitte kõiki kontrollikoja tähelepanekuid ei saa täielikult arvudesse 

panna. Kuigi kontrollikoja leitud kvantifitseerimatuid vigu ei ole veamäära arvutamisel arvesse 

võetud, ei ole mitmeaastane veamäär komisjoni arvates alahinnatud. 

Tuginedes oma parandatud ja täiendatud metoodikale ning IASi tehtud osalisele Horisont 2020 

veamäära arvutamise kontrollile, arvab komisjon, et aastases tegevusaruandes esitatud mitmeaastane 

veamäär kajastab programmi tegelikku veamäära kõiki olulisi aspekte arvestades õiglaselt. 

4.30. Komisjon tunneb heameelt kontrollikoja tähelepaneku üle, et kontrollitud iga-aastased 

tegevusaruanded annavad asjaomaste peadirektoraatide/rakendusametite alustehingute korrektsusega 

seotud finantsjuhtimisele õiglase hinnangu. 

4.32. Komisjon ei esita Horisont 2020 puhul reservatsioone, sest rakendusorganid püüavad anda 2–

5 % veariskile (mitmeaastase kulutusteperioodi) igal aastal põhjendatud kindluse. Lõppeesmärk on 

endiselt saavutada programmi lõpuks, kui kõikide auditite, korrektsioonide ja tagasinõudemeetmete 

finantsmõju on arvesse võetud, jääkveamäär, mis on 2 %-le võimalikult lähedal. 

4.35. Komisjon on võtnud kohustuse rakendada siseauditi talituse soovitusi täiel määral ja õigeks 

ajaks. 
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Kontrollikoja mainitud järgimata soovitused puudutavad siseaudiitori auditiaruandeid. Selleks on 

teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraat juba kiitnud heaks nende täitmise tegevuskava. 

2020. aasta lõpu seisuga oli DG RTD-l täitmata vaid 2 soovitust. Järgmised 20 esitati talle 2021. aasta 

jaanuaris. 

4.36. Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusametile esitatud soovitus on viinud tegevuskava 

kehtestamiseni. Parandusmeetmed rakendati 2021. aastal täielikult ja õigeks ajaks ning siseauditi 

talituse arvates on asjaomane risk maandatud. 

4.37. 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 

4.38. Kontrollikoja esitatud hinnanguline veamäär, mis arvutatakse igal aastal, on üks ELi kulutuste 

tegemise tulemuslikkuse näitaja. Nagu eespool mainitud, sarnaneb kontrollikoja 2020. aastal esitatud 

veamäär (3,9 %) varasemate aastate omadega (v.a 2018. a). 

Ühtlasi rakendab komisjon teadusuuringute valdkonna kulutuste puhul järelauditite mitmeaastast 

kontrollistrateegiat. Selle alusel arvutavad komisjoni talitused jääkvigade määra, milles võetakse 

arvesse programmi rakendamise jooksul toimunud sissenõudmisi ja korrektsioone ning komisjoni 

talituste tehtud kontrollide ja auditite mõju. 

4.39. Komisjon on hinnanud kontrollikoja varasemates aastaaruannetes esitatud tähelepanekute mõju 

ja arvestanud 2020. aasta tegevusaruannetes esitatud veamääraga. 

Komisjonil on hea meel, et kontrollikoda tunnustab komisjoni jõupingutusi oma järelauditite 

kvaliteedi parandamisel. Ühtlasi jätkab komisjon sihitatud meetmeid (audiitorite koolitamine, 

teavitamiskampaaniad jm), et seda veelgi parandada. 

Soovitus 4.1 

Komisjon on soovitusega nõus. 

Komisjon tahab suurendada toetusesaajate kulude hüvitamise taotlemisel tehtud vigade avastamise ja 

korrigeerimise määra. 

Selleks vaatab komisjon praeguses kontrollistrateegias ja Euroopa horisondi jaoks läbi kuluaruannete 

audititõendite kohaldamisala. 

Soovitus 4.2 

Komisjon on soovitusega nõus. 

Komisjon on rahastamisreeglitega seotud teavitamiskampaaniat 2021. aasta esimeses pooles 

intensiivistanud, juhtides erilist tähelepanu järelauditite kõige levinumatele vigadele. 

Peale selle jätkab komisjon (nii sise- kui ka välis-) audiitorite ja toetusesaajate jaoks konkreetsete 

suuniste andmist koolituste, teavituskampaaniate, kirjalike suunistega jms. 

Soovitus 4.3 

Komisjon on soovitusega nõus ja võtab teadmiseks, et kontrollikoda tunnustab komisjoni jõupingutusi 

oma järelauditite kvaliteedi parandamisel. Ühtlasi jätkab komisjon sihitatud meetmeid (audiitorite 

koolitamine, teavitamiskampaaniad jm), et seda veelgi parandada. 

Komisjoni järelauditistrateegia Euroopa horisondi jaoks saab tuginema Horisont 2020 auditistrateegia 

rakendamisel saadud kogemustele ja Euroopa Kontrollikoja sellega seotud tähelepanekutele. 
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KOMISJONI VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA 2020. AASTA ARUANDELE 

PANUS 2020. AASTA ARUANDESSE – 5. PEATÜKK – MAJANDUSLIK, SOTSIAALNE JA 

TERRITORIAALNE ÜHTEKUULUVUS 

SISSEJUHATUS 

5.4 Kolmas taane – Oma kaheetapilise lähenemisviisi raames, mis sisaldab 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, AASTA TEGEVUSARUANDED JA MUU 

JUHTIMISKORD 

5.14 Komisjon võtab teadmiseks kontrollikoja arvutatud veamäära, mis on madalam kui 

eelmistel aastatel. Komisjon võtab kontrollikoja leitud vigade suhtes järelmeetmeid ja taotleb 

lisafinantskorrektsioone, kui see on vajalik ja õiguslikult võimalik. 

Komisjon viitab ka regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi ning tööhõive, 

sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi 2020. aasta tegevusaruannetes 

avaldatud hinnangulisele veamäärale, mis hõlmab maksimaalseid riske (nn halvimaid 

stsenaariume) ja tuleneb kõigi 418 programmi olukorra vigade ekstrapoleerimise asemel iga 

programmi olukorra üksikasjalikust analüüsist. Komisjon märgib, et tema hinnang jääb 

kontrollikoja arvutatud vahemikku, ja usub, et tema põhjalik hinnang kajastab mõistlikult ja 

õiglaselt iga programmi veamäärasid ning kumulatiivselt kõigi programmide veamäärasid. 

5.15 Komisjon rõhutab auditeerimisasutuste tehtud töö tähtsust vigade avastamisel. See 

töö viis märkimisväärsete finantskorrektsioonide tegemiseni ja maksete tühistamiseni, enne 

kui 2018.–2019. eelarveaasta raamatupidamisaruanded komisjonile esitati. Ka 

auditeerimisasutuste põhjalik töö, mis tehti lõpetamise järgus ja enne seda, tõi 

programmiperioodil 2007–2013 kaasa olulisi finantskorrektsioone.  

Auditeerimisasutused, mis auditeerisid ühtekuuluvuspoliitika raames üle 11 000 tegevuse või 

tegevuse osa, teatasid, et umbes ühe kolmandiku programmide koguveamäär ületab 2 %, 

mis näitab nende avastamissuutlikkust (ilma et see mõjutaks muid programme, mille veamäär 

oli alla 2 %). Komisjon nõustub väitega, et mõni viga jäi avastamata või võeti teatatud 

veamäära arvutamisel ebakohaselt arvesse. Ta teeb pidevalt koostööd asjaomaste 

auditeerimisasutustega, et parandada nende avastamissuutlikkust ja arusaamist 

kohaldatavatest eeskirjadest. 
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5.16 2020. aastal teatasid auditeerimisasutused tegevusauditite käigus leitud õigusnormide 

rikkumistest (üle 6 600 rikkumise) kolmandat aastat järjest komisjoniga kokkulepitud ja 

liikmesriikides ühiselt kasutatava liigituse alusel. 

Enamik auditeerimisasutuste ja komisjoni tuvastatud õigusnormide rikkumisi on seotud 

samade peamiste kategooriatega: rahastamiskõlbmatud kulud, riigihanked, kontrolljälg ja 

riigiabi. See on kooskõlas ka kontrollikoja poolt lisaleidude puhul tuvastatud tavalisimate 

õigusnormide rikkumiste tüüpidega, mida on käsitletud selgituses 5.2. See näitab, et 

auditeerimisasutused avastavad erisuguseid õigusnormide rikkumisi, mis suurendavad 

veamäära, kuid mitte täielikult kõikidel juhtudel. Komisjon võtab kõigi kontrollikoja 

teatatud vigade suhtes järelmeetmeid ja kohaldab finantskorrektsioone, kui see on 

asjakohane ja õiguslikult võimalik. Komisjon märgib, et mõnel juhul on Euroopa struktuuri- 

ja investeerimisfondide kaasrahastatud programmide 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. 

5.17 Komisjon nõustub väitega, et esmatasandi juhtimise 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 juhtimiskontrollide tõhusust. Ent selle tingimus on, et on olemas personal, 

kes suudab programmitöö perioodi jooksul menetleda üha suurenevat hulka deklareeritud 

kulusid, ja et asjaomastes asutustes on nõuetekohane kogenud personali stabiilsus.  

Komisjon võtab ennetusmeetmeid kõige sagedasemate vigade kõrvaldamiseks ja nõuab 

parandusmeetmete võtmist kohe, kui puudused avastatakse. Sellega tagatakse hoolikas 

järelevalve, et veenduda nende meetmete tõhusas ja õigeaegses rakendamises süsteemi 

parandamise ja tulevaste kulutustega seotud riskide maandamise eesmärgil. Taotletud 

parandusmeetmed hõlmavad metoodiliste vahendite täiustamist, täiendavate töötajate, 

sealhulgas ekspertide värbamist, koolitusi, et tutvustada uusi väljatöötatud vahendeid või 

tõlgendada õigesti kõige sagedasemaid vigu, valikuprotseduuride kvaliteedi parandamist 

või juhtimiskontrolle, et sõeluda välja õigusnormide rikkumised. 

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 juhtimiskontrollid programmitöö perioodil 2021–2027 

tõhusamaks ja sihipärasemaks, on komisjon teinud kaasseadusandjatele ettepaneku muuta 

kontrollid riskipõhiseks, et paremini suunata olemasolevaid haldusressursse luubi alla 

võetud veaallikatele. Selleks peavad korraldusasutused riskijuhtimismeetodid hoolikalt 

määratlema ja neid pidevalt kohandama, tuginedes kõigile olemasolevatele varasematele 

kontrolli- ja audititulemustele. 

5.20 Komisjon võtab kontrollikoja avastatud vigade suhtes vajalikke järelmeetmeid ja 

muid meetmeid, mida ta peab vajalikuks. 

Selgitus 5.4 
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Komisjon leiab, et tegevust kirjeldatakse konkreetselt meetmena „Stiimulid puuetega 

inimestega ajutiste lepingute sõlmimiseks“, mida toetatakse rakenduskava erieesmärgi 

raames. Samuti leiab komisjon, et algselt kavandatud valitud tegevused aitavad kaasa 

programmi eesmärkide saavutamisele ja vastavad valikukriteeriumidele. 

Töökohapõhist koolitust võib selliste tööhõivemeetmete raames eeldada ja see aitab 

saavutada oodatud tulemust „Suurendada kutsealaseid pädevusi või -kvalifikatsioone 

töökogemuse andmisega rühmadele, kellel on vähe kogemusi või kellel kogemused 

puuduvad“. 

5.22 Komisjon võtab koos asjaomaste programme haldavate asutustega järelmeetmeid. 

Rahastamiskõlblikkust hinnatakse kooskõlas ühissätete määrusega programmi lõpetamisel. 

Seega võib programm ikkagi asendada rahastamiskõlbmatuid laene ja komisjoni talitused 

hindavad kõigi deklareeritud laenude rahastamiskõlblikkust programmi lõpetamisel. 

5.23 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 jätkab lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamise aktiivset edendamist 

programmitöö perioodil 2021–2027, mil neid on hiljuti vastuvõetud ühissätete määruses 

(määrus (EL) 2021/1060) veelgi tugevdatud, et leevendada toetusesaajate halduskoormust, 

edendada tulemustele orienteeritust ja vähendada veelgi vigade esinemise riski. 

5.24 Komisjoni ühine vastus punktidele 5.24–5.26 

Ühissätete määruse kohaselt puudub otsene seos fondidest rakenduskavale antava toetuse 

ja konkreetse tegevuse rahastamise vahel. Seega ei ole põhimõtteliselt otsest vastavust 

meetodite vahel, mida kasutatakse riiklikul tasandil toetusesaajate rahastamiskõlblike kulude 

kindlaksmääramiseks, et hüvitada konkreetseid toiminguid, ning arvutusmeetodite vahel, 

mida kasutatakse liikmesriigi ja komisjoni vahel rahastamiskõlblike kulude summa 

kindlaksmääramiseks seoses Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest toetuse saamisega. 

Euroopa Sotsiaalfondi määruse artikli 14 lõike 1 kohaldamisel on delegeeritud määruses 

sõnaselgelt ette nähtud kohandamismeetod ning komisjon on juba palunud programmi 

haldavatel asutustel lihtsustatud kuluvõimalusi kohandada, et selline tasakaalustamatus 

järgnevatel aruandeaastatel ei korduks. 

5.29 Komisjoni ühine vastus punktidele 5.29 ja 5.30 

Komisjon märgib, et viimastel aastatel on liikmesriikide ametiasutused ja komisjon 

tuvastanud riigiabiga seotud vigu püsivalt harvemini, nagu näitab auditeerimisasutustega 

kokku lepitud ühine vigade liigitus (sellegipoolest võib nende mõju olla suur, kui tegevus 

tunnistatakse täielikult abikõlbmatuks ergutava mõju mittejärgimise tõttu, nagu varasematel 

aastatel nõuetele mittevastava riikliku riigiabiseaduse tõttu, mida on hiljem asjakohaselt 

parandatud). 

Kõige hiljutisemal aruandeaastal 2019–2020 oli riigiabiga seotud ainult 3 % liikmesriikide 

tuvastatud puudustest ja 4 % komisjoni tuvastatud puudustest. 
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Komisjon jätkab oma riigiabi tegevuskava raames kavandatud meetmete rakendamist, tehes 

kindlaks head tavad ja levitades neid ning pakkudes koolitust kõigile Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide sidusrühmadele. 

5.31 Riigihanked on endiselt auditeerimisasutuste teatatud vigade oluline allikas. Komisjon 

ise tuvastas enam kui pooled selles valdkonnas tehtud vastavusauditi vigadest, mis tähendab, 

et tuleb võtta pidevaid meetmeid tagamaks, et toetusesaajad (avaliku sektori hankijad) ja 

programmi haldavad asutused parandaksid nende keeruliste eeskirjade järgimist. Komisjon 

jätkab oma riigihangete tegevuskava süsteemset rakendamist, aidates seeläbi Euroopa 

struktuuri- ja investeerimisfondide haldajatel ja toetusesaajatel veelgi parandada oma 

hanketavasid ja suurendada sellega seotud haldussuutlikkust. Seda eesmärki silmas pidades 

korraldasid regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat ning tööhõive, sotsiaalküsimuste ja 

sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat 2020. aasta detsembris koos auditeerimisasutustega 

seminari, mis keskendus konkreetsemalt komisjoni auditileidudele riigihangete 

valdkonnas ja sellele, kuidas kogemuste jagamine audiitorite vahel võib aidata kaasa 

kogemuste saamise protsessile, mis võimaldab vältida tulevikus hangetega seonduvaid 

korduvaid auditileide. Samuti tegid komisjoni ja OECD kolleegid tehnilisel koosolekul 

auditeerimisasutustele ettekande, milles selgitati riigihangete potentsiaali strateegilise 

poliitikavahendina, et veelgi suurendada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

programmide projektide rakendamise nõuetele vastavust ja tulemuslikkust. 

5.32 Komisjon teeb avastamata juhtumite suhtes järelkontrolli ja kasutab vajaduse korral 

lisafinantskorrektsioone, kui asjakohased tingimused on täidetud. 

5.33 Komisjon juhib tähelepanu riigihankevigade suhtes kohaldatavate 

finantskorrektsioonide suunistele, mida ajakohastati 2019. aastal, et pakkuda komisjonile 

ja liikmesriikide programmi haldavatele asutustele ühtlustatud lähenemisviisi 
riigihanke-eeskirjade rikkumistega tegelemisel (otsus C(2019) 3452). Nende suuniste 

eesmärk on saavutada ühtne rakendamistava ja liikmesriikide võrdne kohtlemine. 

Komisjon märgib, et liikmesriigid avastasid selles valdkonnas kõik kvantifitseeritud vead 

peale ühe ja teatasid nendest vigadest, näidates riigihankevigade avastamise üldist head 

suutlikkust. 

5.36 Komisjon võtab kontrollikoja avastatud vigade suhtes vajalikke järelmeetmeid ja 

kohaldab vajaduse korral finantskorrektsioone. 

5.37 Komisjoni ühine vastus punktidele 5.37 ja 5.38 

Jagatud eelarve täitmise puhul kontrollivad korraldusasutused toetusesaajate deklareeritud 

kulusid esimeses astmes ning auditeerimisasutused teevad juhtimiskontrollide kvaliteedi 

testimiseks teise astme auditeid. Komisjon jätkas 2020. aastal järjepidevat ja ulatuslikku 

koostööd programmi auditeerimisasutustega, et tagada järjepidev ja tugev 

kontrolliraamistik, sealhulgas pandeemiast tingitud praktiliste auditipiirangute 

tingimustes, ning parandada vajaduse korral kindlust andva töö kvaliteeti, suurendades 

vajalikku avastamis- ja korrigeerimissuutlikkust. Nagu regionaal- ja linnapoliitika 

peadirektoraadi ning tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi 

aastastes tegevusaruannetes märgitud, on komisjon eelkõige tuvastanud puudusi ja taotlenud 
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parandusi seitsmeteistkümne auditeerimisasutuse või auditeerimisorgani puhul kokku 

116 auditeerimisasutuse hulgast. 

5.40 Komisjon leiab, et tal on piisav kindlus enamiku auditeerimisasutuste töö suhtes, 

välja arvatud vähemus, kelle auditeerimissuutlikkust tuleb oluliselt parandada, et kõrvaldada 

tuvastatud puudused (vt eespool komisjoni vastus punktidele 5.37 ja 5.38). Konkreetsete 

paranduste tegemisel lähtuti mitmel juhul soovitatud sihipärastest parandusmeetmetest, 

sealhulgas Prantsusmaal, Poolas ja Portugalis auditeerimisasutuste eest auditeid tegevate 

asutuste puhul, nagu on näidatud vastavates aastastes tegevusaruannetes.  

Komisjon hindab auditeerimisasutuste usaldusväärsust mitte ainult ümberarvutatud 

veamäärade alusel (mida võivad mõjutada olulise statistilise mõjuga üksikvead), vaid 

mitme kriteeriumi alusel, mis juhul, kui neid ei hinnata rahuldavalt, kajastavad süsteemseid 

puudusi nende töös ja kontrollisüsteemides. Vajaduse korral arvutab komisjon 

auditeerimisasutuste esitatud veamäärad ümber kogu olemasoleva teabe põhjal ja esitab 

need määrad vastavates aastastes tegevusaruannetes. Komisjon jätkab koostööd asjaomaste 

auditeerimisasutustega, et nende kontrolle veelgi parandada, eelkõige selleks, et 

nõuetekohaselt tuvastada kontrollikoja või komisjoni kordusauditite käigus leitud vealiike. 

Lisaks tagab komisjon tiheda ja jätkuva koostöö kõigi auditeerimisasutustega. See hõlmab 

ühiste auditivahendite, näiteks üksikasjalike kontrollnimekirjade jagamist, heade tavade 

jagamist kolleegide vahel ja programmi haldavate asutuste töötajate pidevat kutsealast 

arengut. 

5.42 Puudulik tõendav teave või dokumentatsioon on teataval arvul juhtudel jätkuvalt 

komisjoni vastavusauditites tuvastatud puudus. 

Nagu on märgitud komisjoni vastuses punktile 5.40, teeb komisjon pidevalt koostööd 

auditeerimisasutustega, suurendamaks nende suutlikkust ennetada ja parandada vigu, et 

oma auditeerimistööd paremini dokumenteerida 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 auditite dokumentatsiooni (isegi kui leiud puuduvad) ja 

tagada auditileidude nõuetekohane ja dokumenteeritud kvaliteedikontroll 

(vt „Aruteludokument auditi dokumentatsiooni kohta“, mille töötas ühiselt välja 

auditeerimisasutustest ja komisjoni esindajatest koosnev töörühm, nagu on märgitud 

kontrollikoja 2019. aasta aruande selgituses 5.8). Komisjon jätkab käesolevas ühises 

aruteludokumendis esitatud heade tavade edendamist. 

5.45 Komisjoni rakendab pettuse suhtes nulltolerantsi. 2020. aastal tehti mitmeid algatusi, 

et rakendada komisjoni pettustevastase võitluse strateegiat ning regionaal- ja linnapoliitika 

peadirektoraadi, tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi ning 

merendus- ja kalandusasjade peadirektoraadi välja töötatud ühist pettustevastase võitluse 

strateegiat. 

5.46 Komisjon leiab, et tegevuse auditeerimiseks kasutatavad kontrollnimekirjad peaksid 

sisaldama märget selle kohta, kas pettusekahtlus tuvastati. 
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Komisjon märgib, et auditeerimisasutused tagavad 7. põhinõude (proportsionaalsete 

pettusevastaste meetmete tulemuslik rakendamine) tõhusa toimimise erikontrolli 

spetsiaalsete süsteemiauditite abil, kasutades spetsiaalseid kontrollnimekirju. Ühise 

pettusevastase võitluse strateegia raames lisasid regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat 

ning tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat 2021. aasta aprillis 

neisse auditi kontrollnimekirjadesse viite rikkumisjuhtumite haldamise süsteemile, mille 

eesmärk on tagada selged aruandlusmehhanismid nii pettusekahtluste kui ka kontrolli 

puuduste kohta.  

Mõlemal kontrollikoja osutatud juhul on asjaomased liikmesriikide ametiasutused vahepeal 

parandanud oma algse vea ning teatanud õigusnormide rikkumistest ja võimalikest pettustest 

rikkumisjuhtumite haldamise süsteemis. 

5.49 Ühtekuuluvuspoliitika programmide jagatud eelarve täitmise raames vastutavad 

programmide tegevuste rakendamise, sealhulgas raamatupidamisarvestuse eest 

liikmesriigid. Korraldusasutused teevad aastakulude juhtimiskontrolle kuni 

raamatupidamise aastaaruannete koostamiseni. Auditeerimisasutused auditeerivad 

tegevusauditeid (aruandeaastal 2018–2019 auditeeriti peaaegu 11 000 tegevust või tegevuse 

osa). Osa nendest kontrollidest ja audititest võib viia selleni, et liikmesriik kasutab artikli 137 

lõike 2 sätteid (jätab kulud raamatupidamise aastaaruandest kõrvale, kuni aasta jooksul 

deklareeritud kulude seaduslikkus ja korrektsus on kinnitatud). See tähendab, et komisjon 

jätab sellised kulud raamatupidamisarvestuse heakskiitmisest ja lõppmakse tegemisest 

välja. 

Hindamisel olevad summad sisestatakse seega programmide sertifitseerimisasutuste 

raamatupidamissüsteemidesse ja lisatakse auditi andmekogumisse juhul, kui need pärast 

nende seaduslikkuse ja korrektsuse kinnitamist uuesti järgnevatesse väljamaksetaotlustesse 

lisatakse. Seepärast leiab komisjon, et juhtimis- ja kontrollisüsteemidesse sisse ehitatud 

kontrollimehhanismid annavad piisava kindluse selliste summade järelevalve ja 

järelkontrolli kohta. 

5.51 Lisaks põhjalikele vastavusaudititele auditeerimisasutuste töö kordamiseks korraldas 

komisjon ka iga-aastase kontrolliaruande eel ja järel teabekogumismissioonid, mis 

täiendavad vastavusauditite raames kättesaadavaid vahendeid. Need auditid aitavad samuti 

kaasa auditeerimisasutuste töö läbivaatamisele ja hindamisele (lisaks iga esitatud iga-aastase 

kontrolliaruande ulatuslikule dokumendipõhisele analüüsile), kuna nad võimaldavad 

selgitada iga-aastase kontrolliaruandega seotud küsimusi, aga ka avastada vigu vigade 

kvantifitseerimisel ja prognoosimisel. 

5.52 Lisaks vastavusaudititele teeb komisjon ka teabekogumismissioone ja dokumentide 

analüüsi, mille tulemusel korrigeeris ta veel kahel juhul allesjäänud veamäära üle 2 %. 

Komisjoni vastavusauditid on riskipõhised. Komisjon leiab seetõttu, et käesolevas punktis 

esitatud kontrollikoja 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 oma 

avastatud täiendavate vigade algpõhjused ja parandada asjaomaste auditeerimisasutuste 

avastamissuutlikkust. Seetõttu saatis komisjon mõnel juhul enne 2021. aasta 
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kontrolliaruandeid mõnele auditeerimisasutusele ennetavad kirjad. Muudel juhtudel on 

täiendavad avastatud vead juhuslikumad ja vaatamata sellele, et neil võib olla veamäärale 

oluline ekstrapoleeritud mõju, ei osuta nad süsteemsele puudusele auditeerimisasutuse 

tasandil.  

Oma dokumendipõhiste ja kohapealsete auditite tulemusena teatas komisjon regionaal- ja 

linnapoliitika peadirektoraadi ning tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse 

peadirektoraadi vastavates aastastes tegevusaruannetes, et tõsised puudused tuleb 

kõrvaldada seitsmeteistkümne auditeerimisasutuse või nende kontrollorganite töö puhul. 

5.56 Komisjon on kavandanud kindluse tagamise süsteemi, et võimaldada peadirektoritel 

tagada kindlus kõigi 418 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 võimalike 

lisafinantskorrektsioonide vajadusest, lähtudes iga rakenduskava suhtes kohaldatud 

põhjalikust ja tugevast metoodikast.  

Lisaks on aastastes tegevusaruannetes põhiliste tulemusnäitajate koondväärtus esitatud 

kõigi kinnitatud veamäärade kaalutud keskmisena. Komisjon teatas ka selle põhilise 

tulemusnäitaja maksimaalse taseme (halvim stsenaarium), võttes arvesse kogu seni 

kinnitamata teavet. Viimasena nähakse kohaldatavate sätetega liikmesriikide ametiasutustele 

ja komisjonile ette võimalus teha auditeid ja rakendada vajalikke täiendavaid 

finantskorrektsioone mitmeaastasel perioodil (sealhulgas auditite kaudu, mis tehakse kuni 

kolm aastat pärast raamatupidamise aastaaruannete heakskiitmise aastat). See 

kaasseadusandja pakutav võimalus on oluline, et komisjon saaks täita oma kohustusi seoses 

ELi eelarve täitmisega mitmeaastaste programmide raames. 

Eelmistel aruandeaastate puhul võib nii regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat kui ka 

tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat pärast 

ärakuulamismenetluse lõpetamist ja vajaduse korral riiklike ametiasutuste poolset asjaomaste 

finantskorrektsioonide rakendamist järeldada, et programmi lõpetamisel on risk 

hinnanguliselt 1,2–1,5 %. 

5.60 Komisjon rõhutab, et mõlemad peadirektoraadid peavad esitama oma aastastes 

tegevusaruannetes reservatsioonid aasta asjaomaste kulutuste kohta kooskõlas 

finantsmääruse ja üldjuhistega, nagu on selgitatud komisjoni vastuses kontrollikoja 

2019. aasta aastaaruande punktile 5.62. 

Aastases tegevusaruandes esitatud reservatsioonid on seotud kulutuste aruandeaastaga, et 

kaitsta ELi eelarvet riskide tuvastamise korral. Sellised riskid põhinevad kogu kättesaadaval 

audititeabel, eelmise aasta kinnitatud veamääradel, mis võivad mõjutada viimases iga-

aastases kontrolliaruandes esitatud veamäärade kohandamist, kui seda peetakse vajalikuks, 

samuti juhtimis- ja kontrollisüsteemi uusimatel hinnangutel, milles võetakse arvesse 

võimalikke tehtud parandusi või vastupidi, uusi tuvastatud puudusi, ja aasta tegevusaruande 

koostamise ajal esitatud komisjoni auditiarvamusi. Need arvamused hõlmavad 

raamatupidamisaruandeid, juhtimis- ja kontrollisüsteemide tõhusat toimimist ning kulutuste 

seaduslikkust ja korrektsust, tuginedes kogu teabele, mis on kogunenud alates eelmise 

aasta tegevusaruandest. Seepärast leiab komisjon, et reservatsioonide esitamise kriteeriumid 
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on kõikehõlmavad ning põhinevad kogu uusimal audititeabel, mis on kättesaadav ja mis on 

täielikult ja läbipaistvalt avaldatud aasta tegevusaruandes. Reservatsioonid säilitatakse 

seni, kuni kõik parandusmeetmed (sh vajaduse korral finantskorrektsioonid) on rakendatud ja 

probleem on lahendatud. 

Lisaks annab komisjon eelmiste aruandeaastate puhul aastastes tegevusaruannetes täiesti 

läbipaistvalt aru enne raamatupidamise aastaaruande heakskiitmist kohaldatud või 

algatatud/algatatavatest finantskorrektsioonidest, võttes täielikult arvesse põhjalike 

ärakuulamismenetluste suhtes kohaldatavaid õiguslikke protseduure. 

5.61 Komisjonil on vaja stabiilset raamistikku, et oma kinnitusprotsessist aja jooksul 

järjepidevalt aru anda. 

Võttes arvesse kontrollikoja eelmisel aastal esitatud märkusi (punkt 5.62), võtsid 

regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat ning tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse 

kaasatuse peadirektoraat hiljuti esitatud 2019.–2020. aasta raamatupidamise aastaaruannete 

hindamisel paremini arvesse oma eelmise, 2018.–2019. aasta vastavusauditite tulemusi, 

millel võib olla mõju aruandekohustuse alla kuuluvatele veamääradele. See on mõnel juhul 

kaasa toonud lisareservatsioone. 

JÄRELDUS JA SOOVITUS 

5.62 Komisjon võtab teadmiseks kontrollikoja arvutatud veamäära, mis on madalam kui 

eelmisel aastal. Komisjon võtab kontrollikoja leitud vigade suhtes järelmeetmeid ja taotleb 

lisafinantskorrektsioone, kui see on vajalik ja õiguslikult võimalik. 

Komisjon viitab ka regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi ning tööhõive, 

sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi 2020. aasta tegevusaruannetes 

avaldatud hinnangulisele veamäärale, mis hõlmab maksimaalseid riske (nn halvimaid 

stsenaariume) ja tuleneb kõigi 418 programmi olukorra vigade ekstrapoleerimise asemel iga 

programmi olukorra üksikasjalikust analüüsist. Komisjon märgib, et tema hinnang jääb 

kontrollikoja arvutatud vahemikku, ja usub, et tema põhjalik hinnang kajastab mõistlikult 

ja õiglaselt iga programmi veamäärasid ning kumulatiivselt kõigi programmide veamäärasid. 

5.63 Komisjon leiab, et üldiselt võib auditeerimisasutuste ja nende kontrolliasutuste tööd 

usaldada, välja arvatud mõned näited, mis on selgelt esitatud aastastes tegevusaruannetes ja 

mis põhinevad kogu kättesaadaval audititeabel. 

Mõnel juhul on täiendavad avastatud vead juhuslikumad ja vaatamata sellele, et neil võib olla 

veamäärale oluline ekstrapoleeritud mõju, ei osuta nad süsteemsele puudusele 

auditeerimisasutuse tasandil. 

Komisjon jätkab tihedat koostööd asjaomaste programmide korraldus- ja 

auditeerimisasutustega, et kontrollida kokkulepitud meetmete võtmist ning saavutada aja 

jooksul kõigi programmide puhul allesjäänud veamäär, mis on allapoole 2 % piirmäära, 

kasutades vajaduse korral täiendavate finantskorrektsioonide kohaldamiseks regulatiivseid 

instrumente. 
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5.64 Arvestades kulude üksikasjalikumat segmenteerimist riskiprofiilide ja 

kontrollisüsteemide kaupa ja võttes arvesse ka kontrollikoja tööd, on komisjonil võimalik 

vigade avastamisel teha kindlaks konkreetne osa programmi andmekogumist, mida need vead 

tõenäolisemalt mõjutavad. Seega on tal võimalik esitada üksikasjalik ülevaade tehtud 

maksete veatasemest ja määrata selgelt kindlaks täiustamist vajavad valdkonnad. 

Lisaks märgib komisjon, et tema hinnang jääb täielikult kontrollikoja arvutatud 

vahemikku (vt komisjoni vastus punktile 5.62). 

5.65 Praeguse kindlustandva mudeli eesmärk ongi viia allesjäänud veamäär alla 2 % iga 

programmi puhul, mitte keskmiselt, ning komisjonil on olemas vahendid vajalike 

finantskorrektsioonide kohaldamiseks, kui kinnitatud individuaalsed allesjäänud veamäärad 

on üle 2 %. 

5.66 Soovituste puhul, mille kohta kontrollikoda on teatanud, et neid ei ole üldse järgitud või 

on rakendatud ainult mõnes aspektis, viitab komisjon oma vastusele lisa 5.3 kohta. 

Soovitus 5.1. Tasakaalustatud ühikuhindade standardiseeritud astmik liikmesriikide 

tehtud maksete hüvitamiseks 

Komisjon nõustub selle soovitusega. 

Soovitus 5.2. Pettuseohu jälgimine auditeerimisasutuste tegevusauditites 

Komisjon nõustub selle soovitusega ja teeb koostööd auditeerimisasutustega, et täita 

audititegevuse kontrollnimekirjad ja paremini dokumenteerida avastatud pettuseohu 

kõrvaldamiseks võetud meetmed. 

Soovitus 5.3. Järelmeetmed seoses kontrollimisel olevate summadega 

Komisjon on selle soovitusega nõus, kuigi tal ei ole õiguslikku alust kehtestada programmi 

haldavatele asutustele sellist täiendavat aruandekohustust. 

Lisa 5.3. Majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse valdkonna 

varasemate soovituste põhjal võetud meetmed 

Seoses 2017. aasta 2. soovitusega 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 6. soovitusega rõhutab komisjon, et õigusraamistik annab võimaluse 

auditeerida programme vajaduse korral vähemalt kolm aastat pärast raamatupidamise 

aastaaruande esitamist. Komisjon püüab teha järeldusi kulude korrektsuse kohta selle aasta 

tegevusaruandes, mis järgneb raamatupidamise aastaaruande esitamisele, ja esitab aastaste 

tegevusaruannete lisas läbipaistvaid aruandeid kõigi asjaomaste programmide kohta, kuid see 

ei ole alati võimalik. 
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EUROOPA KOMISJONI VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA ARUANDELE 

„PANUS 2020. AASTA ARUANDESSE – 6. PEATÜKK. LOODUSVARAD“ 

SISSEJUHATUS 

6.1. Ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) on laadilt ehtne Euroopa poliitika: liikmesriigid 

koondavad oma vahendid, et viia ellu ühte poliitikat, millel on kogu Euroopa jaoks ühtne eelarve. 

ÜPP eesmärgid on vastavalt aluslepingule ja ÜPP määrustele järgmised: põllumajanduse tootlikkuse 

suurendamine, põllumajandustootjatele õiglase elatustaseme tagamine, turgude stabiliseerimine, 

varude kättesaadavuse tagamine, tarbijatele mõistlike hindade tagamine. 

ÜPP-l on 6,7 miljonit toetusesaajat. Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa 

Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) eelarve täitmine on jagatud ning toimub põhjaliku 

juhtimis- ja kontrollisüsteemi kaudu, mille eesmärk on tagada lõplike toetusesaajate tehingute 

seaduslikkus ja korrektsus. Eelarve jagatud täitmine tähendab, et eelarvet täidetakse koostöös 

liikmesriikidega. Liikmesriigid peavad kõigi võimalike meetmetega tagama, et ELi eelarvest 

rahastatavad tegevused oleksid rakendatud õigesti ja tõhusalt ning kooskõlas ELi õigusaktidega. Neil 

peavad olema süsteemid, mille abil nad saavad normide rikkumist ja pettust ennetada, avastada ja 

kõrvaldada. ÜPP õigusaktides on sätestatud, et nad nimetavad akrediteeritud makseasutused, kes 

vastutavad liidu vahendite haldamise ja kontrolli, eelkõige toetusesaajatele tehtavate maksete ja 

komisjonile esitatavate finantsaruannete eest. 

Liikmesriikide nimetatud sertifitseerimisasutused esitavad igal aastal arvamuse asjaomase 

makseasutuse raamatupidamise aastaaruande täielikkuse, täpsuse ja õigsuse, tema 

sisekontrollisüsteemi toimimise nõuetekohasuse, sisekontrollisüsteemi nõuetekohase toimimise ning 

komisjonile deklareeritud kulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. 

2020. aastal kannatas Euroopa COVID-19 pandeemia käes. Tänu ÜPP pikaajalisele tugevale 

poliitikaraamistikule ja aastate jooksul väljakujunenud ELi-sisesele heale koostööle pidas 

põllumajandussektor hästi vastu ka COVID-19 kriisi oludes. 

Komisjon kohandas ka oma töömeetodeid ja võttis meetmeid, et vähendada COVID-19 pandeemia 

mõju ÜPP suhtes saadavale kindlusele. Komisjon võttis vastu määruse (EL) 2020/532, millega 

nähakse liikmesriikidele ette realistlikud ja saavutatavad kontrollinõuded. Lisaks jätkasid 

sertifitseerimisasutused auditeerimistegevust, kasutades samal ajal alternatiivseid meetodeid (nt 

makseasutusi), ning andsid komisjonile oma leidudest teada nagu varasematel aastatel. 

6.6 a) Komisjon märgib, et kontrollikoda on kasutanud otsetoetuste valimi moodustamiseks 

teistsugust meetodit ning et peatüki üldise veamäära arvutusse on lisatud otsetoetuste 0,12 % suurune 

tehniline kohandus. Komisjon märgib ka, et kohandus põhineb makseasutuste avastatud vigadel (vt ka 

vastus punktile 6.13). 

6.10 Komisjon rõõmustab kontrollikoja leiu üle, et EAGFi otsetoetuste maksed tervikuna (2020. 

eelarveaastal 41,6 miljardit eurot) ei sisaldanud endiselt olulisi vigu. Komisjon märgib rahuloluga, 

et see positiivne tulemus, mis on kooskõlas ka põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi 

tegevuse aastaaruandega, saadi hoolimata sellest, et kontrollikoda muutis valimi koostamise 

metoodikat (vt ka vastus punktile 6.13). 

6.13 Komisjon soovib osutada, et kõigil kontrollikoja osutatud juhtudel peale ühe nimetati 

vigadena ainult selliseid enamdeklareerimisi, mille makseasutused olid avastanud oma 

kohapealsete kontrollide käigus. Seega toetusesaajatele alusetuid makseid ei tehtud. Samuti märgib 

komisjon, et kontrollikoja meetodi muutmise tõttu on käesoleval aastal lähenemisviis kahetine. 

Tehingu veamäära statistiliste arvutuste tegemisel iga toetusesaaja 10 maatükist koosneva valimi 

alusel lähtus kontrollikoda endiselt omaenda tulemustest. Seetõttu ei nõustu komisjon kontrollikoja 
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hinnanguga ühel juhul, kus tehingute ekstrapoleeritud veamäär oli oluliselt liialdatud võrreldes 

tegeliku tulemusega, mille andis makseasutuse kohapealne kontroll, mis hõlmas kõnealuse 

toetusesaaja kõiki põlde. Kontrollikoda sai valitud maatükkide puhul küll makseasutusega sama 

tulemuse, kuid ekstrapoleeris valimisse kuuluvate maatükkide veamäära kogu tehingule. 

Samas oma mõjuhinnangus seoses juhtumitega, mille puhul makseasutused olid järeldanud, et 

toetusesaajale ei tohiks makseid teha, lähtus kontrollikoda makseasutuste kontrollitulemustest, 

kohaldades peatüki üldise veamäära saamiseks kasutatud otsetoetuste 0,12 % suurust arvutuslikku 

kohandust. 

6.16 Komisjoni rõõmustab kontrollikoja positiivne hinnang ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi 

(IACS) ning põldude identifitseerimise süsteemi (LPIS) rollile vigade ennetamisel ja veamäärade 

vähendamisel. 

6.18 Komisjon juhib tähelepanu sellele, et seire teel tehtava kontrolli õigusraamistikuga on ette 

nähtud ühelt poolt võimalus tugineda põllumajandustootjate valikulisele kontrollile, kui kaugseire teel 

ei saa kriteeriumidele vastavust hinnata, ning teiselt poolt võimalus teha sihipärast kohapealset 

kontrolli, kui satelliidiandmete analüüs ei võimalda järeldusi teha. 

Kokkuvõttes leiab komisjon, et seire teel tehtav kontroll on väga hea näide sellest, kuidas tehnoloogia 

võimaldab juhtimis- ja kontrollisüsteeme parandada. 

Ühine vastus punktidele 6.21 ja 6.22. 

Komisjon aitab liikmesriikidel rakendada seire teel tehtavat kontrolli, muu hulgas paludes 

kahepoolsete, ekspertide ja komiteede kohtumistel teada anda rakendamisel esinevatest probleemidest 

ning aidates neid lahendada rakendussuuniste esitamise või vajaduse korral õigusraamistiku muutmise 

teel. Lisaks peaks tulemusnäitaja 3.5 „Satelliitseire alla kuuluv ala“, mille moodustab seire teel 

tehtava kontrolli ja pindala seiresüsteemi alla kuuluvate hektarite osakaal põhitoetuskava ja ühtse 

pindalatoetuse hektarite koguarvust, 2022. aastal jõudma vahe-eesmärgini 10 %. Vastavalt 

liikmesriikide teadetele seire teel tehtava kontrolli laienemise kohta 2021. aastal edeneb vahe-

eesmärgi täitmine hästi. Pärast 2022. aastat muutub pindala seiresüsteemi kasutamine kohustuslikuks, 

mistõttu hakkab satelliitseire alune pind arvatavasti kiiresti laienema. 

6.23 Kui ambitsioonikate poliitiliste eesmärkide saavutamiseks on vaja abi suunata, kohaldatakse 

keerukaid tingimusi ja rahastamiskõlblikkuse eeskirju. Seda on vaja, et tasakaalustada 

seaduslikkuse ja korrektsuse nõudeid poliitikaeesmärkide saavutamise vajadustega, pidades samal ajal 

silmas rakenduskulusid. Lihtsustamist, nt lihtsustatud kuluvõimalusi tuleks rakendada juhtudel, kui 

see on kõige tulemuslikum viis vähendada kontrollikulusid ja -koormust ning vigade riski. 

6.27 Komisjon ei nõustu kontrollikoja hinnanguga ühe tehingu puhul (vt vastus punktile 6.31). 

6.31 Komisjon ei nõustu kontrollikoja leiuga, et ühel juhul arvutas makseasutus trahvi 

enamdeklareerimise eest valesti. 

Komisjoni arvates on makseasutus kontrollikoja auditi eelsel ajal teostatud kontrollide käigus 

kohaldanud asjaomaseid õigusakte (määruse 640/2014 artikli 19a lõiget 1 ja liikmesriigi ministri 

korralduse nr 24/2015 artiklit 10) nõuetekohaselt ning arvutanud põllumajandustootjale makstava 

summa õigesti. Lisaks on makseasutus õigesti järeldanud, et kuna enammakstud summa oli 31,94 

eurot, siis vähese tähtsusega abi eeskirja kohaselt midagi tagasi nõuda ei tule. Vähese tähtsusega abi 

piiri (100 eurot) ei ületanud ka väljamakse kogusumma (91,01 eurot), mida kontrollikoda peab 65 % 

veaks ja mis suurendab oluliselt peatüki veamäära. 

AASTA TEGEVUSARUANDED JA MUU JUHTIMISKORD 

6.35 Käesolev aasta on kuues, mil esitatakse arvamus kulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta, ning 

sertifitseerimisasutused on andmekogumites kajastuvate kulude seaduslikkuse ja korrektsuse alal 

saavutanud usaldusväärseid ja põhjendatud tulemusi. Sertifitseerimisasutused on ära teinud suure 
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töö ja nende leidude arv on suurenenud. Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat tugines 

tulemusele, mida on andnud sertifitseerimisasutuste töö seaduslikkuse ja korrektsuse küsimustes. 

Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi 2020. eelarveaasta kohandatud veamäär on 

arvutatud sertifitseerimisasutuste töö tulemuste alusel. Kui auditite käigus leitigi puudusi, saab nende 

mõju tulemuste usaldusväärsusele pidada väikeseks. Lisaks pakkusid põllumajanduse ja maaelu 

arengu peadirektoraadi audiitorid kõikidel juhtudel välja kiireid parandusmeetmeid, mille 

sertifitseerimisasutused rakendasid eelarveaasta jooksul. Parandusmeetmete rakendamise tulemusi 

analüüsiti raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise käigus ning põllumajanduse ja 

maaelu arengu peadirektoraat sai ikkagi tugineda nende tööle ja võtta arvesse teatatud vigu. 

6.37 Komisjon väljendab heameelt selle üle, et põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi 

hinnang maksete veariski määrale (1,9 %) on kontrollikoja veamäärale (2,0 %) väga lähedane 

ja jääb samasse vahemikku (vt ka punkt 1.39 ja komisjoni vastus). 

Lisaks märgib komisjon, et põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi 2020. aasta 

tegevusaruandes esitatud maksete määradega seotud risk (ligikaudu 1,6 % otsetoetuste, 2,9 % maaelu 

arengu ja 2,4 % turumeetmete puhul) vastab kontrollikoja hinnangule ning näitab, et otsetoetustes ei 

ole olulisi vigu, kuid maaelu arengu ja turumeetmete puhul on risk suurem (vt ka vastus punktile 

6.23). Komisjoni hinnangul on kõigi parandusmeetmete tulemusel ÜPP lõplik veariski sisaldav 

summa 2020. aastal 0,5 %. 

6.38 Komisjon rõõmustab selle üle, et aasta haldus- ja tulemusaruande kohaselt vastab 

loodusvarade valdkonna makserisk kontrollikoja hinnangulisele veamäärale selles peatükis. 

6.39 Sertifitseerimisasutuste töö annab põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadile kindluse 

nende süsteemide hea toimimise kohta, mille makseasutused on kehtestanud pettuste ennetamiseks ja 

avastamiseks. Sertifitseerimisasutused on sõltumatud asutused, kes analüüsivad igal aastal, kas 

makseasutused vastavad akrediteerimiskriteeriumidele, sealhulgas konkreetselt pettustega seotud 

aspektides, s.t nad peavad tagama, et makseasutustel on olemas pettuste ennetamise, avastamise ja 

parandamise süsteemid. 

Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat ajakohastas 2020. aasta septembris oma 

pettustevastast strateegiat, muu hulgas võttes arvesse komisjoni 2019. aasta uut üldist 

pettustevastast strateegiat. 

Ühise põllumajanduspoliitika reformi (2023–2027) käigus uuendatakse 1. jaanuariks 2023 ka 

pettuseriski hindamist. 

Mis puudutab Arachne süsteemi kasutamist ÜPPs, siis komisjon toetab selle kasutamise laiendamist 

ja suutlikkuse arendamist. Selle vajalikkust on märgitud ka Euroopa Kontrollikoja 2019. aasta 

aruandes. ÜPP reformi üle peetud läbirääkimiste tulemusel on komisjonil kohustus teha see vahend 

liikmesriikidele kättesaadavaks alates 1. jaanuarist 2023 ning liikmesriikidel soovitatakse see 

kasutusele võtta. 

JÄRELDUS JA SOOVITUSED 

6.40 Komisjon märgib positiivsena, et lisa 6.1 kohaselt on peatüki üldine veamäär olulisuse 

piirmäära (2,0 %) lähedal. Vt ka vastus punktile 6.37. 
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EUROOPA KOMISJONI VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA 

AASTAARUANDELE  

PANUS 2020. AASTA ARUANDESSE – 7. PEATÜKK. JULGEOLEK JA KODAKONDSUS 

TEHINGUTE KORREKTSUS 

Selgitus 7.3 - Meditsiiniseadmete transpordi eest deklareeritud liiga suured kulud 

Mis puudutab lahtrit „Meditsiiniseadmete transpordi eest deklareeritud liiga suured kulud“, siis neid 

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide meetmeid rakendati COVID-19 pandeemia 

alguspäevadel, mil meditsiinis kasutatavaid isikukaitsevahendeid oli kiiresti vaja. Auditeeritud 

lepingu puhul ei kasutanud hankija Ühendkuningriigi riigihankemääruse artikli 72 kohast võimalust 

ilma sellekohase teate avaldamiseta muuta olemasolevaid lepinguid kuni 50 % ulatuses nende 

läbirääkimistega hankemenetluse kohasest esialgsest maksumusest, mis kõnealusel juhul oleks olnud 

põhjendatud äärmiselt kiireloomulise vajadusega. 

Komisjon peab oluliseks märkida, et teenused said osutatud. Ka ei toonud lepingu sõlmimisel tehtud 

menetlusviga kaasa isikukaitsevahendite kuupmeetri hinna muutumist, vaid see jäi täpselt 

samasuguseks kui esialgse lepingu puhul. 

Kõiki neid tegureid tuleb arvesse võtta, kuna olukord, milles see erakorraline meede ellu viidi, oli 

väga raske. 

Selgitus 7.4 - Saatjata alaealistele osutatavaid teenuseid käsitlevad dokumendid ei ole alati 

rahuldavad 

Komisjon võtab selgituses 7.4 nimetatud puudused teadmiseks. Neid jälgitakse tähelepanelikult. 

Vastutav asutus koostas nende probleemide lahendamiseks tegevuskava ja Kreeka ametiasutused 

algatasid rea meetmeid, mille käigus ajakohastatakse majutuskohtade õigusraamistikku ja standardset 

töökorda eelseisvaks programmitöö perioodiks, täiustakse rakendajate osutatavate teenuste kvaliteedi 

registreerimise ja hindamise metoodikat, võetakse kasutusele head tavad ja juurutatakse pidevat 

täiustamist. 

Lisaks võetakse tsentraliseeritud meetmeid suunamis- ja aruandlussüsteemi parandamiseks, eelkõige 

kaasates Kreekas saatjata alaealiste kaitse erisekretäri. Noore täiskasvanu teise majutuskavva 

üleviimiseks vajalikku haldustegevust alustatakse neli kuud enne täiskasvanuea täitumist. Kõiki 

juhtumeid hinnatakse eraldi, sealhulgas laste puhul, võttes arvesse, et on lapsi, kes peavad kooli 

lõpetama, ja seda, kui noore täiskasvanu puhul ei ole haldusmenetlused veel lõpule jõudnud. 

SISEKONTROLLISÜSTEEMIDE ELEMENTIDE KONTROLLIMINE 

7.12 Puudused ei ole liikmesriikide tasandil avaldanud kardetud mõju. 

Selgitus 7.5. Puudused iga-aastastes kontrolliaruannetes 

Komisjon võtab teadmiseks, et sellised puudused ei ole piisavalt olulised, et see võiks vähendada 

auditeerimisasutuste järelduste usaldusväärsust, nagu on märgitud punktis 7.12. 

Valimi moodustamisega seotud probleemid: valimiühik selgelt määratlemata, liiga vähe üksusi

auditivalimis. (Luksemburg)
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Luksemburgi puhul oli komisjon puuduse juba tuvastanud ja sellest Luksemburgi ametiasutustele 

teada andnud. See on dokumenteeritud raamatupidamise aastaaruannete hindamise 

kontrollnimekirjas ja osalises esialgseid leide sisaldavas kirjas. 

Vt täiendavad märkused allpool. 

Vastutav asutus esitas raamatupidamise aastaaruande projekti auditeerimisasutusele enne oma

kohapealsete kontrollide lõpuleviimist ja enne sellesse tehnilise abi maksete lisamist (Hispaania).

Iga-aastane kontrolliaruanne ja komisjoni taotlusel hindamise käigus esitatud täiendav teave

pakkusid täieliku võrdluse võimalust, kuna erinevusi valimi koostamise aluseks olnud

raamatupidamise aastaaruande projekti ja lõpliku raamatupidamisaruande vahel oli piisavalt

kirjeldatud. Komisjon tuletas esialgseid leide sisaldavas kirjas ametiasutustele meelde, et

raamatupidamise aastaaruannete projektides peaksid olema maksed, mida vastutav asutus on juba

kontrollinud.

Veamäärad arvutati ja esitati iga-aastase kontrolliaruande põhiosas ebatäpselt. (Austria)

Rände ja siseasjade peadirektoraadi audiitorid tõstatasid 2019. eelarveaasta raamatupidamise

aastaaruande kontrolliaruande läbivaatamisel veamäära aruandluse täpsuse probleemi, mis on

dokumenteeritud audiitorite kontrollnimekirjas ja liikmesriigile saadetud esialgseid leide sisaldavas

kirjas.

Kuna jääkvigade kogumäär jäi allapoole olulisuse piirmäära, ei mõjutanud see Varjupaiga- ja

Rändefondi 2019. eelarveaasta raamatupidamise aruande kontrollimist ja heakskiitmist. Rände ja

siseasjade peadirektoraadi audiitorid jätkavad ELi toetuse veamäära aruandluse läbipaistvuse

jälgimist ja pöörasid sellele taas erilist tähelepanu 2020. eelarveaasta raamatupidamise aruannete

kontrolliaruannete läbivaatamisel (mida tehti 2021. aastal, mida 2020. aasta kinnitav avaldus ei

hõlma). Auditeerimisasutusel paluti uuesti põhjalikult selgitada selle aluseks olevaid arvutusi.

Auditivalimi rahaline maht ja ulatus olid valesti esitatud. (Austria)

Austria ametiasutused valisid projektid auditeerimiseks järelevalvenimekirjadest, mitte

finantssüsteemist. See selgitab, miks auditi ulatuse arvutus oli väär. Sellest hoolimata ületab auditi

tegelik ulatus minimaalselt nõutava 10 %. 2020. eelarveaasta raamatupidamisarvestuse

kontrolliaruande läbivaatamisel (mida tehti 2021. aastal, mida 2020. aasta kinnitav avaldus ei

hõlma) palusid rände ja siseasjade peadirektoraadi audiitorid auditeerimisasutuselt auditivalimi

kohta rohkem teavet. Rände ja siseasjade peadirektoraadi audiitorid leidsid, et auditeerimisasutus oli

projitseeritud koguvea arvutamisel ühe projekti välja jätnud. Auditeerimisasutusele anti 2020.

eelarveaasta kontrolliaruande kohta koostatud kirjas soovitus seda tava järgmise raamatupidamise

aastaaruande kontrollimise ja heakskiitmise puhul muuta.

 Iga-aastases kontrolliaruandes ei esitatud nõuetekohaselt kulutuste ja süsteemide auditite tulemusi

ega üldist kindluse taset. Ei esitatud teavet selle kohta, et osa audititööst telliti allhanke korras.

(Luksemburg)

Luksemburgi ametiasutused koostasid tegevuskava kontrollikoja tõstatatud probleemide

lahendamiseks. Rände ja siseasjade peadirektoraat kontrollis selle tegevuskava täitmist 2020.

eelarveaasta raamatupidamise aruande kontrollimise ja heakskiitmise raames. 2020. eelarveaasta

kontrolliaruanne sisaldab selget teavet järgmise kohta:

 eelarveaasta jooksul tehtud süsteemiauditite ulatus ja tulemused;
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 selgelt on määratletud kasutatud valimiüksus;

 negatiivsete maksete auditite tulemused, sealhulgas sellised vahe- ja lõppmaksed valimis, mis

tasaarvestavad eelmiste aastate raamatupidamise aastaaruannetes Euroopa Komisjonile

deklareeritud ettemaksed;

 selge märge kindlustaseme kohta vastavalt 16. mai 2018. aasta määruse (EL) 2018/1291 lisa

kohasele vormile.

Komisjon peab seda piisavaks. 

Aruandlus allhanke korras tehtava audititöö kohta vajab siiski täiustamist. Luksemburgi ametiasutusi 

teavitati sellest 2020. eelarveaasta raamatupidamise aruande kontrollimise ja heakskiitmise raames. 

7.13 Komisjon leiab, et leitud puudused ei mõjutanud auditeerimisasutuste järeldusi. 

Selgitus 7.6. Puudused auditeerimisasutuste töös. 

Projektide valiku protsessi ei kontrollitud asjakohaselt. (Luksemburg)

Auditeerimisasutus lisas oma kontrollnimekirja valikumenetlust käsitleva eraldi osa. See vaadati

läbi 2020. eelarveaasta raamatupidamise aruande kontrollimise ja heakskiitmise menetluse käigus,

mis viidi läbi 2021. aastal, mida 2020. aasta kinnitav avaldus ei hõlma.

Kulude rahastamiskõlblikkust ei testitud piisavalt. (Luksemburg)

Seda küsimust käsitleti 2020. eelarveaasta raamatupidamise aruande kontrollimise ja heakskiitmise

menetluste raames, mis viidi läbi 2021. aastal, mida 2020. aasta kinnitav avaldus ei hõlma. Leiti, et

auditeerimisasutus ajakohastas kulude rahastamiskõlblikkuse kontrollimiseks kasutatavat

kontrollnimekirja. Sellega tagatakse, et vastutav asutus teatab kõikidest kõrvalekalletest, mis

võimaldab võtta meetmeid.

Ebapiisav kontrolljälg või audititöö puudulik dokumenteerimine. (Hispaania, Luksemburg, Austria

ja Soome)

Komisjon leiab, et tegemist on üksikute puudustega erikontrollide ja/või auditite

dokumenteerimisel. Need üksikjuhtumid ei sea mingil viisil kahtluse alla auditeerimisasutuste

tehtud audititööd ega nende järelduste usaldusväärsust. Seda kinnitas ka kontrollikoda ise.

Lisaks ja vastuseks varasematele leidudele ja kontrollikoja soovitustele (2019. aasta kinnitav

avaldus) andis rände ja siseasjade peadirektoraat siseküsimuste valdkonna fondide

auditeerimisasutustele kasutada dokumendi „Aruteludokument auditi dokumenteerimise kohta. Hea

tava audiitorilt audiitorile“. See dokument valmis eelarve jagatud täitmist auditeerivate komisjoni

talitustest ja liikmesriikide auditeerimisasutustest koosneva töörühma töö tulemusel. Selle eesmärk

on välja selgitada ja välja pakkuda hea tava audititöö dokumenteerimise parandamiseks.

Avastatud rahastamiskõlbmatutest kuludest alati ei teatatud. (Luksemburg)

Rahastamiskõlbmatutest kuludest teatamise küsimust käsitleti 2020. eelarveaasta

raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise menetluste raames, mis viidi läbi 2021.

aastal, mida 2020. aasta kinnitav avaldus ei hõlma. Leiti, et auditeerimisasutus ajakohastas kulude

rahastamiskõlblikkuse kontrollimiseks kasutatavat kontrollnimekirja. Sellega tagatakse, et vastutav

asutus teatab kõikidest kõrvalekalletest, mis võimaldab võtta meetmeid.
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Mõned hangetega soetud probleemid olid valesti klassifitseeritud. (Soome)

Komisjon jätkab riigihankemenetluste jälgimist Soomes käimasoleva auditi raames.

Allhanke korras tehtud audititöö ebapiisav kontrollimine. (Luksemburg)

Komisjon leiab, et see punkt ei mõjuta auditeerimisasutuse pakutavat kindlust. Sellegipoolest oleme

täheldanud, et 2020. eelarveaasta kontrolliaruande puhul (mis vaadati läbi 2021. aastal, mida 2020.

aasta kinnitav avaldus ei hõlma), on see parem. Auditeerimisasutus pidas enne 2020. eelarveaasta

kontrolliaruande valmimist teenuseosutajaga lõppkoosoleku, kus hinnati tehtud töö kvaliteeti ja anti

teenuseosutajale võimalus edastada auditeerimisasutusele töö- ja muid dokumente.

JÄRELDUS JA SOOVITUSED 

Soovitus 7.1 – Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide projektikulude 

rahastamiskõlblikkus 

Komisjon on selle soovitusega nõus. 

Komisjon on võtnud kohustuse hoolikalt kontrollida Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 

toetusesaajate esitatud kulude rahastamiskõlblikkust. Tuleb märkida, et süvakontroll on eelkontrolli- 

ja sisekontrollisüsteemi lahutamatu osa. Hankemenetlust ja vastavaid dokumente kontrollitakse 

pisteliselt järelauditite käigus. 

Soovitus 7.2 – Dokumentatsioon (kui rahastamine põhineb standardsetel ühikuhindadel) 

Komisjon nõustub soovitusega ja peab seda juba rakendatuks. 

28. aprillil 2021 võttis komisjon vastu läbivaadatud juhised lihtsustatud kuluvõimaluste kasutamise

kohta Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide raames.

Kuigi neid juhiseid kohaldatakse peamiselt Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide suhtes, 

lähtutakse selle põhimõtetest ka 2021.–2027. aasta programmitöö perioodil, kus neid (ühissätete 

määruse kohaselt) kohaldatakse ka rände ja siseasjade peadirektoraadi hallatavate vahendite suhtes. 

Sellega seoses said liikmesriikide ametiasutused 27. mail 2021 ühissätete määruse eksperdirühma 

kaudu ajakohastatud suunised. Pidades silmas eelseisvat 2021.–2027. aasta perioodi, kaasati 

kõnelusesse rühma ka rände ja siseasjade peadirektoraadi vahendite eest vastutavad liikmesriikide 

ametiasutused.  

Komisjon edastab liikmesriikide ametiasutustele ajakohastatud suunised ja tuletab neile meelde, kui 

oluline on tagada lihtsustatud kuluvõimaluste tingimuste täitmine juhtimiskontrolli ja auditi raames. 
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KOMISJONI VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA 2020. AASTA ARUANDELE 

PANUS 2020. AASTA ARUANDESSE - „8. PEATÜKK. GLOBAALNE EUROOPA“  

TEHINGUTE KORREKTSUS 

Selgitus 8.2. 

- Tarnitut ei kasutatud rahastatud meetme jaoks

Komisjon tahaks esile tõsta jõupingutusi, mida tehti selleks, et tagada pagulastele elementaarsete 

terviseteenuste kättesaadavus väga muutlikus olukorras, mis oli toetusesaajariigis projekti 

rakendamise alguses valdav. See mõjutas projekti tegevusi märgatavalt. 

Esimese aasta jooksul tehtud vaktsiinisüstid pärinesid toetusesaaja ladustamis- ja jaotamissüsteemist, 

et saaks kohe alguses lapsi vaktsineerima hakata. See toimus kooskõlas toetuslepingu eritingimuste 

I lisaga (Tegevus 1.5. Immuniseerimisteenuste täiustamine). Toetus oli juba käimasolnud pikendatud 

immuniseerimisprogrammi jätk. 

Toetusesaaja on esitanud komisjonile tõendid selle kohta, et sihtrühmale manustati sama tüüpi 

vaktsiine. Allesjäänud vaktsiine on hangitust alla 1 %. 

Toetusesaaja on nõustunud andma aru ülejäänud (ELi rahastatud) vaktsiinide kasutamisest. 

- Väljamaksetaotluses deklareeriti rahastamiskõlbmatuid kulusid

Komisjon ega toetusesaaja ei ole teinud ühtegi nõuetevastast väljamakset. Toimus ühe summa 

kahekordne tasaarvestus ja teine summa tasaarvestati enne, kui kulusid ei olnud komisjoni 

raamatupidamissüsteemis veel tekkinud. ELi eelarvest makstav lõppsumma selgub koos lõppmaksega. 

Rakendatud on parandusmeetmeid: 

– nõuetevastaselt tasaarvestatud summade tasaarvestus on tühistatud;

– leping on lisatud aastasesse kontrollikavva ja enne lõppmakset teevad sõltumatud audiitorid

lisakontrolli;

– toetusesaajat on finantsaruannete koostamises nõustatud;

– ELi delegatsiooni töötajad on saanud tasaarvestamiskoolitust;

– leitud probleemide alusel on muudetud kontrollnimekirju.

Selgitus 8.3. 

- Jagatud kulude jaotus ei põhinenud tegelikult kantud kuludel

Komisjon nõustub, et jagatud kulude hüvitamist tuleb taotleda tegelike mitte eelarveliste kulude 

alusel. Jagatud kulude hüvitamise taotlemise metoodikat hinnati selle põhimõtte kohaselt 2020. aasta 

lõpus toimunud eelhindamise käigus, mis hõlmas kõiki organisatsioone, kes tahtsid saada perioodiks 

2021–2027 komisjoni humanitaarabipartneriks. Jagatud kulude kontroll toimub ka komisjoni 

järelkontrollide ja auditite käigus. 
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8.11. Komisjon juhib tähelepanu sellele, et kõiki nelja abikõlblikkuskriteeriumi hinnatakse põhjalikult 

nii kavandamise kui ka väljamaksmise etapis, järgides EL finantsmääruse artiklit 236 ja 

eelarvetoetuse 2017. aasta suuniste kohaseid juhiseid.  

Peale selle leiab komisjon, et eelarvetoetus parandab aruandlust ja aitab võidelda korruptsiooniga, sest 

keskendutakse riigi rahanduse juhtimise, eelarve läbipaistvuse ja järelevalve paranemisele. 

Eelarvetoetusena antud rahastus saab osaks riigi eelarvest, mistõttu kontrollivad seda välisaudiitorid ja 

parlament. 

8.13. Komisjon selgitab, et kui kohaldatakse orienteerivat lähenemisviisi, ei ole tal juriidilist 

kohustust selle üle eraldi järelevalvet teha ja sel ei oleks tema arvates ka mingit lisaväärtust. 

8.14. Komisjon rõhutab, et dokumentide kättesaadavuse kohta on olemas lepingusätted. Komisjon 

juhib ka edaspidi partnerorganisatsioonide tähelepanu vajadusele anda kontrollikojale vajalikku 

teavet. 

AASTA TEGEVUSARUANDED JA MUU VALITSEMISKORD 

Välispoliitika vahendite talituse aasta tegevusaruanne 

8.18. Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) missioonide sambapõhine hindamine jääb 

välispoliitika vahendite talituse jaoks prioriteediks. 

Kahe 2020. aasta lõpuks veel sambapõhiselt hindamata ÜJKP missiooni praegune staatus: 

1. EUBAM Libya: välispoliitika vahendite talitus hindab praegu sambapõhise hindamise

aruande projekti, mis saadi välisaudiitorilt 2021. aasta 28. mail. Aruandeprojektis on järeldus,

et missioon on täielikult nõuetele vastav.

2. EUAM Kesk-Aafrika Vabariigis: missioon asus täiel määral tegutsema alles 2020. aasta

augustis ega ole veel sambapõhiseks hindamiseks valmis. Välispoliitika vahendite talitus

hindab missiooni küpsust sügisel, et otsustada, millal on selle sambapõhiseks hindamiseks

kõige õigem aeg.

DG NEARi 2020. aasta jääkvea uuring 

8.19. Jääkvea uuring on oluline, kuid mitte ainus alus, millele toetub peadirektori avaldus kindluse 

kohta. Naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraadil on laiaulatuslik 

sisekontrolliraamistik ja kontrollistrateegia, mis hõlmab kogu rakendamistsüklit. Nagu 

peadirektoraadi aasta tegevusaruandes kirjeldatud, tugineb avaldus kindluse kohta kõigil selle 

raamistiku osadel. 

8.21. Komisjon ei iseloomusta ega ole kunagi iseloomustanud jääkvea uuringut kindlustandva töövõtu 

ega auditina. Sellel on konkreetne otstarve ja eraldi metoodika. 

Seda mainitakse ka jääkvea uuringu aruandes ja DG NEARi iga-aastases tegevusaruandes, milles 

antakse kogu juhtimisteabest õige ja õiglane ülevaade. Komisjon ei leia, et uuringul oleks piiranguid, 

mis võiksid viia vigade alahindamiseni. 

8.22. Komisjoni arvates on jääkvea uuring otstarbekohane ja väga representatiivne. Perioodi 

jooksul lõpetatud lepingu valituks osutumise tõenäosus on täpselt võrdeline selle väärtusega. 

Jääkvea uuringu otstarve on leida peadirektoraadi kogu populatsiooni esindava vea määr. 

Kihitamisega seda ei saavutaks. 
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Jääkvea uuringus vaadeldud 375 tehingust oli eelarvetoetuse tehinguid 45. Veamäär ei olene tehingu 

väärtusest. Jääkvea uuringu metoodika kohaselt prognoositakse veamäära üldise veamäära alusel ja 

prognoosimine ei olene tehingu väärtusest. Väikese väärtusega tehingu veal on sama mõju mis suure 

väärtusega tehingu veal. 

Kuna DG NEARi (ja INTPA) jääkveauuringutes on kasutatud eelarvetoetuse tehingute vigade 

mõõtmist teiste lepinguliikidega võrreldes vähem, on need vead üles otsitud ja neist aru antud. 

Eelarvetoetuse tehingute väärtuse tõttu (tavaliselt kümneid miljoneid) võib neil olla peadirektoraadi 

veamäärale oluline mõju. 

Seega ei oleks jääkvea uuringust lõpetatud lepingute populatsioonist üle 25 % väljajätmine 

põhjendatud ja võiks põhjustada veamäära alahindamise. 

8.23. Jääkvea uuringusse kaasatud toetuste arvu suurendati vastavalt kontrollikoja 2017. aasta 

aruandes esitatud soovitusele. 

Komisjon leiab, et selline toetuste lisavalim oli toetustega seotud suurt riski arvestades sobiv ja 

piisav. 

Jääkviga sisaldab ka toetuste lisavalimit, mille otstarve on anda komisjonile kinnitavat teavet, mis 

täiendab põhivalimist toetuste kohta saadavat teavet. See annab alusteabe otsustamaks, kas toetuste 

suhtes on vaja reservatsiooni. 96 valikusammust koosnev lisavalim (mis esindab uuringu 

kogupopulatsioonist 1/3) vastab sellele nõudele. Suurem usaldusnivoo nõuaks palju suuremat valimit 

(veel 88 tehingut, et saavutada 95 % usaldusnivoo). See ei aitaks toetuste lisavalimi kasutamise 

põhieesmärgile – põhivalimi analüüsi tulemuste kinnitamisele – kuigi palju kaasa. Praegune 

lähenemisviis vastab peamistele prioriteetidele: kindluse andmine ja kontrollide kulutõhusus. 

8.24. Komisjon on seisukohal, et liigset tuginemist teiste audiitorite kontrollitöö tulemustele 

tuleks vältida ja et 2020. aasta jääkvea uuringus seda ei toimunud. Üldine usaldamisprotsent on 

2020. aastal 2019. aastaga võrreldes hoopis 2 protsendipunkti võrra vähenenud. 

Täielikult tuginetakse ainult sellisele tööle, mida on teinud kvalifitseeritud audiitorid komisjoniga 

sõlmitud raamlepingu alusel või kontrollikoda. Täielikult usaldatud juhtumite arv langes 2020. aastal 

13 %-ni. 

Usaldamist on kahte liiki: osaline ja täielik. Konkreetse tehingu puhul tähendab täielik tuginemine 

seda, et tehingu sisuline kontroll ei ole vajalik. Ent kõik muud toimingud (tasaarvestatud ja makstud 

summade võrdlemine, järelmeetmed/sissenõudekorraldus ja esimese tasandi hange, kui asjakohane) 

tuleb ära teha. Osalise usaldamise korral tehtud kontrollimised on ulatuslikumad ja hõlmavad sisulist 

kontrolli, mis peab saavutama minimaalse hõlmatuse ja mille eesmärk on võimaluse korral vead üles 

leida. 

Kui ei tugineta teiste audiitorite tööle, mida peetakse usaldusväärseks, auditeeritakse/kontrollitakse 

toetusesaaja sama tehingut kaks korda. 

Usaldamise põhjendamiseks ei piisa kuidagi ainult komisjoni kontrollidest. 

Nad vaatavad selliste varasemate kontrollide aruanded üle ja arvestavad nende kui üldise 

kontrollikeskkonna osaga, aga ei toetu vaid neile. 

Väiksem valimimaht ei ole usaldamisprotsendiga kuidagi seotud. Arvutamisel jagatakse juhtumite 

arv tehingute arvuga. 

8.25. Komisjon märgib, et: 

- piirangut ei saa omistada jääkvea uuringule; see tuleneb ÜRO organisatsioonide ja Euroopa

Komisjoni vahelisest üldisest raamlepingust;
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- kui töövõtjale ei tehta vajalikke dokumentaalseid tõendeid kättesaadavaks, suurendab ta

veamäära.

Finantsmääruse kohaselt peavad üksused, kellele usaldatakse ELi fondide rakendamine (eelarve 

kaudne täitmine), tagama oma finantsjuhtimisega liidu finantshuvide samaväärse kaitse, nagu seda 

teeb komisjon. Seda kontrollitakse üksuse eelneva sambapõhise hindamisega. 

Varasema töö usaldamise ja rahvusvaheliste organisatsioonidega seoses on andmetest näha, et 

kontrollid toimusid. Valikus oli 43 tehingut, millele kohaldati raamlepingut. Neist 18 juhul tugines 

töövõtja varasemale tööle täielikult, 6 juhul osaliselt ja ülejäänud 19-l juhul üldse mitte. Mõõdetud 

viga suurendati 17 juhul. 

Kui varasemaid kontrolle usaldatakse täielikult, vaatab töövõtja tulemused üle ja kui audiitor ei ole 

viga välja toonud ja/või ei ole ELi delegatsioon teinud sobiva põhjendusega sissenõuet, suurendatakse 

orienteerivat viga, mis ekstrapoleerib varasemate kontrollide tulemused valimivälisele 

populatsioonile. Kui töövõtja usaldab varasemaid kontrolle osaliselt, toimib ta samuti eelmainitud 

viisil, aga lisaks tehakse ka sisuline kontroll. 

8.26. Komisjon ei leia, et hinnangud on üks olulisi tegureid, mis jääkviga moonutavad. Nagu 

komisjon juba 2019. aastal teada andis, on hinnangud väga harvad: 2018. aastal anti hinnang kahel, 

2019. aastal ühel ja 2020. aastal osaliselt ühel juhul. Seega oli kolme jääkveauuringu 1144 tulemuse 

seas hinnanguid ainult 3. Ainus (osaline) hinnang, millest 2020. aastal teada anti oli tingitud sellest, et 

toetusesaaja arhiiv hävines õnnetusjuhtumi tõttu. Toetusesaaja esitatud dokumendid tõendasid 

asjaolusid, mis olid ka ELi delegatsioonile teada. 

Veamäära hindamise otsus ei ole pelgalt dokumentatsiooni mitteesitamise tulemus (siis suurendatakse 

mõõdetud viga). Hinnang antakse vaid siis, kui esinevad konkreetsed jääkvea uuringu käsiraamatus 

mainitud ja dokumentaalselt tõendatud asjaolud, mis ei jäta kuigi suurt kaalutlusõigust. 

Riskilisaga seotud tähelepanek oli juba kirjas EAFidega seotud 2019. aasta aruandes ja seda käsitleti 

ka komisjoni vastustes. Riskilisa võtsid nii naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraat 

kui ka rahvusvahelise partnerluse peadirektoraat kasutusele selleks, et täiustada jääkvea metoodika 

hinnangute andmise osa. 

5 %-line riskilisa on vägagi konservatiivne lähenemisviis, mis on mõeldud tagama, et veamäär ei 

oleks alahinnatud. 

8.27. Jääkvea uuringutes tuleb alati teataval määral ette asendusi. 2020. aasta uuringus oli asendamisi 

rohkem, sest see hõlmas ka uudseid tehinguid. Uuringu asendamismetoodikat järgiti ja asendamised 

toimusid õigetel asjaoludel. Komisjon püüab edaspidi teha asendamisi võimalikult vähe. Komisjonil 

ei ole põhjust arvata, et asendamised mõjutasid 2020. aasta jääkvea uuringu veamäära arvutamist. 

8.28. Komisjon on valmis uurima võimalust jääkvea uuringu metoodikat muuta või lisada sinna 

volitused normida see, kuidas töövõtja pettusekahtlustest komisjoni teavitab. Mõne suure 

rikkumise või pettusele viitava mittevastavuse korral andis töövõtja neist komisjonile teada ja 

komisjon võttis vajalikud meetmed (sh põhjendatud juhul OLAFi teavitamine). 

Töövõtja ja komisjoni vahel toimuvatel regulaarsetel (üldiselt kord nädalas) koosolekutel saab 

töövõtja teavitada komisjoni oma töö edenemisest ja toetusesaajatega seoses tekkinud probleemidest 

(sh pettused). 

Kõigil töövõtja heaks töötavatel isikutel on kohustus anda pettusekahtlustest teada, nagu nõutud 

rahapesuvastastes õigusaktides. 
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JÄRELDUSED JA SOOVITUSED 

Soovitused 

8.31. Seoses soovitusega, mille kontrollikoda liigitas eiratuks, andis komisjon selle kohta esitatud 

vastuses teada, et uurib koos jääkvea uuringu töövõtjaga populatsiooni kihitamist, arvestades siiski 

vajadust hoida üldine valim usaldusväärne ja esindav. Nagu täpsemalt kirjeldatud punktis 8.22, on 

uurimismetoodika loodud tagama seda, et jääkvea uuringu tulemust saab pidada DG NEARi kõigi 

lõpetatud lepingute puhul representatiivseks. Perioodi jooksul lõpetatud lepingu valituks osutumise 

tõenäosus on täpselt võrdeline selle väärtusega. Riskipõhine kihtvalim vähendaks selle 

representatiivsust. 

Soovitus 8.1. 

Komisjon on selle soovitusega nõus. 

Komisjon juhib ka edaspidi partnerorganisatsioonide tähelepanu vajadusele anda kontrollikojale oma 

ülesannete täitmiseks vajalikku teavet. Vt ka komisjoni vastus punktile 8.14. 

Soovitus 8.2. 

Komisjon on selle soovitusega nõus. 

2021. aastast alates on kohustus tugineda jagatud kulude eraldamisel tegelikele mitte eelarvelistele 

kuludele osa eelhindamisest, mille peavad läbima kõik organisatsioonid, kes tahavad saada komisjoni 

humanitaarabipartneriks. 

Sellisele eelhindamisele lisaks koostab komisjon praegu suunist humanitaarabi toetuste 

rahastamiskõlblikkuse kohta. Jagatud kulude rahastamiskõlblikkuse kontroll toimub ka komisjoni 

järelkontrollide ja auditite käigus. 

Soovitus 8.3. 

Komisjon on selle soovitusega nõus. 

Komisjon uurib võimalust lisada jääkvea uuringu metoodikasse asjaomane viide või volitused 

normida pettusekahtlustest komisjoni teavitamine sobival tasandil. 
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ET PE 694.160/BUR/ANN.1

1. lisa

VASTUSED KONTROLLIKOJA TÄHELEPANEKUTELE: 2020. AASTA

KONTROLLIKOJA TÄHELEPANEKUD
EUROOPA PARLAMENDI KOHTA

PARLAMENDI VASTUSED

Tähelepanekud tehingute valimi kohta

9.8. Avastasime vead Euroopa Parlamendi poolt tehtud kahe makse puhul. Ühe puhul on tegemist IT-teenuste eest tehtud liiga suure maksega, mis oli

tingitud lepingutingimuste ebaõigest kohaldamisest. Teise puhul on tegemist ühele parlamendiliikmele päevaraha ebaõige maksmisega, mis oli tingitud

kohalolijate nimekirjas esinenud veast. Jõudsime järeldusele, et kehtiv kontrollisüsteem ei ennetanud ega avastanud selliseid vigu, kuid parlament

töötab selle parandamiseks praegu välja uut süsteemi.

Parlament võtab kontrollikoja tähelepanekud teadmiseks ja viitab päevarahade küsimuses esimese soovituse kohta esitatud vastusele.

Järeldus ja soovitused

Soovitus 9.1 – Euroopa Parlament

Parlament peaks tegema vajalikud muudatused, et tagada päevaraha maksmine üksnes parlamendiliikmetele, kellel on õigus seda saada

(vt punkti 9.8).
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Tähtaeg: 2022. aasta lõpp

Parlament on selle soovitusega nõus. Parlament käivitas 2019. aastal projekti, mille eesmärk on kohaloleku registreerimist kohalolijate kesknimekirjas

ja täiskogu istungisaalides biomeetrilise tehnoloogia abil automatiseerida. Selle tehnoloogia abil hoitaks ära vead ja tagataks, et päevaraha makstakse

vaid parlamendiliikmetele, kellel on õigus seda saada. COVID-19 pandeemia tõttu on projekti rakendamisel esinenud viivitusi. Parlamendi

administratsioon allkirjastas seda projekti käsitleva lepingu juhatuse volitusel 2020. aasta lõpus. Lisaks hindab parlamendi vastutav töötleja praegu

2021. aasta märtsi lõpus Euroopa Andmekaitseinspektorilt saadud soovitusi.

Lisad

Lisa 9.2. Varasemate soovituste põhjal võetud järelmeetmed

Soovitus 2:

Euroopa Parlament peaks külastusrühmade vastuvõtmise eeskirja järgmise läbivaatamise käigus tugevdama kuludeklaratsioonide esitamise korda,

nõudes rühmadelt koos väljamaksetaotlustega ka tõendavate dokumentide esitamist.

Siseauditi talitus esitas 2021. aasta alguses oma lõpliku aruande külastusrühmade auditi kohta. Selles esitati ka tegevuskava, milles paluti esitada

peasekretärile juhatuse poolt vastuvõtmiseks ettepanek külastusrühmi käsitleva eeskirja läbivaatamise kohta. Praegu tehakse külastusrühmi käsitleva

eeskirja läbivaatamiseks ettevalmistusi. Eeskirja läbivaatamise ettepanekus võetakse arvesse ka kontrollikoja soovitust.
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KOMISJONI VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA 2020. AASTA ARUANDELE 

„PANUS 2020. AASTA ARUANDESSE – 9. PEATÜKK. HALDUS“ 

SISSEJUHATUS 

9.1 Komisjon väljendab heameelt kontrollikoja üldjärelduse üle, et halduse valdkonna kulude veamäär 

on ebaoluline. Komisjon võtab vajaduse korral meetmeid kontrollikoja leitud probleemide 

lahendamiseks. Mis puudutab teistest allikatest saadud peretoetusi, siis on komisjon tugevdanud 

kontrolli, täiustanud platvormi ja parandanud töötajate teavitamist. 

TEHINGUTE KORREKTSUS 

9.9 Mis puudutab tarkavalitsentside kulusid, siis pidas komisjon tarkvaramüüjaga läbirääkimisi kindla 

summa kokkuleppimiseks. Komisjon tasus tarkvara müüjaga läbiräägitud ja kokkulepitud summa. 

JÄRELDUS JA SOOVITUSED 

9.17 Peretoetuste maksmine on äärmiselt keeruline teema ja komisjonile ei kuulu sugugi kogu 

pädevus selles valdkonnas. Riikide peretoetuste puhul võetakse arvesse üha keerukamaid ja 

mitmekesisemaid perekondlikke suhteid, mõnel juhul ka pere sissetuleku ülemmäära ja laste 

konkreetset olukorda. 

Belgias (kus asub 80 % personali, kes võivad saada riiklikke toetusi) toimusid hiljuti suured 

organisatsioonilised ümberkorraldused, millega pädevus peretoetuste küsimustes anti föderaalselt 

(riiklikult) tasandilt üle kohalikele omavalitsustele ja piirkondadele. Toetuste puhul võetakse nüüd 

arvesse lapse elukohta, summad sõltuvad lapse sünnikuupäevast jms. Nende muutuste tõttu on 

komisjon tugevdanud kontrolli, täiustanud platvormi ja parandanud töötajate teavitamist. 

Soovitus 9.2. Komisjon 

Komisjon nõustub soovitusega ja on võtnud vajalikud meetmed, et õhutada töötajaid oma kohustusi 

täitma. Komisjon 

 on täiustanud IT-vahendi SYSPER deklaratsioonide sisestamise osa;

 teavitab töötajaid korrapäraselt isikuandmete uuendamise kohustusest, kui nad suhtlevad

individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ametiga (PMO) peretoetuse küsimustes, ning

avaldab sellekohast teavet uudiskirjades, mida töötajad korrapäraselt saavad.

Komisjon on ka tugevdanud meeskonda, kes tegeleb muudest allikatest saadud toetustega. Muu 

hulgas kontrollitakse korrapäraselt siseandmebaasidest saadud nimekirju, et selgitada välja aegunud 

andmetega toimikud ja juhtumid, kui vajalikke deklaratsioone ei ole veel esitatud. 
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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 
2020. aastal. 

1. selgitus 

Euroopa Arengufondide 2020. aasta finantsülevaade 
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(*) Vastavalt alustehingute ühtsele määratlusele (vt eelarve täitmist kajastava kontrollikoja 2020. 
aasta aastaaruande lisa 1.1 punkt 11). 

Allikas: 8., 9., 10. ja 11. EAFi 2020. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne. 

Euroopa Arengufondide lühikirjeldus 

02 1959. aastal käivitatud EAFid olid kuni 2020. aasta lõpuni peamised vahendid
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)
moodustas ELi ning AKV riikide ja ÜMT vaheliste suhete raamistiku1. Selle põhieesmärk
oli vaesuse vähendamine ja lõpuks selle kaotamine. 2021.–2027. aasta mitmeaastases
finantsraamistikus on arengukoostööabi Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani
piirkonna riikidele integreeritud naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö
rahastamisvahendisse (NDICI / Globaalne Euroopa) ning arengukoostööabi ÜMTdele
on integreeritud ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimise otsusesse. 8., 9.,
10. ja 11. EAFi aga kuni nende sulgemiseni ELi üldeelarvesse ei integreerita ning nende
rakendamine ja neist aru andmine toimub ka edaspidi eraldiseisvalt.

1 Cotonou lepingu sätteid pikendati 30. novembrini 2021. 
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EAFide maksed ja auditi andmekogum
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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); 

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)2 3; 

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 täielikult4 komisjoni rahvusvahelise partnerluse 
peadirektoraat (DG INTPA) (varem komisjoni rahvusvahelise koostöö ja arengu 
peadirektoraat (DG DEVCO))5. 

05 Käesolevas peatükis vaadeldakse kulutusi, mida on tehtud mitme abi andmise 
viisi kaudu (nagu ehitus-/tarne-/teenuste osutamise lepingud, toetused, eelarvetoetus, 
delegeerimis- ja rahalist toetust käsitlevad lepingud ja programmide eelarvestus) 
79 riigis (vt II lisa). 

                                                      
2 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). 

3 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). 

4 Välja arvatud humanitaarabi ja kodanikukaitse peadirektoraadi (DG ECHO) hallatav osa 
(1,44%) EAFide 2020. aasta kulutustest. 

5 2021. aasta jaanuaris nimetati DG DEVCO ümber DG INTPA-ks. 
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I peatükk. 8., 9., 10. ja 11. EAFi rahaline 
rakendamine 
06 8. EAFi (1995–2000) eelarve oli 12,8 miljardit eurot, 9. EAFi (2000–2007) eelarve 
13,8 miljardit eurot ja 10. EAFi (2008–2013) eelarve 22,7 miljardit eurot. 

07 11. EAFi (2015–2020) loomise sisekokkulepe6 jõustus 1. märtsil 2015. Selleks et 
tagada vahendite kättesaadavus enne 11. EAFi ratifitseerimist, kasutati ajavahemikul 
2013–2015 raha eraldamiseks üleminekurahastut. 11. EAFi maht on 30,5 miljardit 
eurot, millest 29,1 miljardit eurot eraldatakse AKV riikidele, 364,5 miljonit eurot 
ÜMTdele ning 1,1 miljardit eurot halduskuludeks. 

08 2. selgituses esitatakse EAFide vahendite kasutus 2020. aastal ja kumulatiivselt 8., 
9., 10. ja 11 EAFi kohta. 

 

                                                      
6 ELT L 210, 6.8.2013, lk 1. 
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2. selgitus 

EAFide vahendite kasutamine seisuga 31. detsember 2020* 
(miljonites eurodes) 

 
 

Olukord 2019. aasta 
lõpus 

 Eelarve täitmine eelarveaastal 2020 (neto)6  Olukord 2020. aasta lõpus 

 

Kogu-
summa 

Eelarve 
täitmise 
määr2 

 8. EAF3 9. EAF3 10. EAF 11. EAF3 Kogu-
summa 

 8. EAF 9. EAF 10. EAF 11. EAF Kogu-
summa 

Eelarve 
täitmise 
määr2  

A – VAHENDID1  76 764   -2 -69 -368 123 -316  10 376 15 279 21 061 29 731 76 447  
         
B – KASUTAMINE  

               

1. Üldised kulukohustused4  73 309 95,5%  0 -68 -110 2 798 2 620  10 375 15 268 20 978 29 309 75 929 99,3% 
2. Individuaalsed kulukohustused5  67 683 88,2%  0 -48 256 3 413 3 621  10 374 15 253 20 567 25 110 71 304 93,3% 
3. Maksed  57 414 74,8%  0 6 360 4 239 4 605  10 374 15 208 19 645 16 791 62 018 81,1%  
C – Täitmata kulukohustused (B1 - B3)  15 896 20,7%    0 60 1 333 12 518 13 911 18,2%  
D – Kasutatav saldo (A - B1)7  3 454 4,5%    1 12 83 422 518 0,7%  

* Ümardatud näitajad 
1 Sisaldab esialgseid eraldisi 8., 9., 10. ja 11. EAFile, kaasrahastamist, intresse, erinevaid vahendeid ja ülekandeid eelnevatest EAFidest. 
2 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. 
7 Olemasolev bilanss hõlmab mittekasutatavat reservi (ei ole kasutatav ilma nõukogu ühehäälse otsuseta) 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda 8., 9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondi 2020. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande põhjal. Esitatud arvandmed ei hõlma EIP hallatavat 
EAFide osa. 
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09 DG INTPA kehtestab igal aastal usaldusväärse finantsjuhtimise ja vahendite 
tõhusa kasutamise tulemuslikkuse põhinäitajad. Need näitavad, et 2020. aastal 
saavutas DG INTPA hoolimata COVID-19 kriisiga seotud raskustest oma eesmärgi 
vähendada vanu eelmakseid ja kasutamata kulukohustusi 35% ning aegunud lepinguid 
15% võrra. See tulenes menetluste paranemisest viimastel aastatel (vt 3. selgitus). 
Mõlemad eesmärgid seati nii DG INTPA kogu vastutusvaldkonna jaoks kui ka EAFide 
jaoks eraldi. 

3. selgitus 

Vanade eelmaksete, täitmata kulukohustuste ja aegunud lepingute 
vähendamiseks seatud tulemuslikkuse põhinäitajad 

2020. aastal otsustas DG INTPA seada uue eesmärgi (suurendades seda 25%-lt 
35%-le) tulemuslikkuse põhinäitajatele, mis on seotud vanade eelmaksete ja 
kasutamata kulukohustuste vähendamisega. 2020. aastal ületati need eesmärgid 
mõlema näitaja osas: vanad eelmaksed vähenesid rohkem kui poole võrra, seda nii 
EAFi (56%) kui ka kogu vastutusvaldkonna puhul (55%). EAFi kasutamata 
kulukohustusi vähendati 40% ja kogu DG INTPA vastutusalas 41%. 

DG INTPA täitis ka oma eesmärgi hoida aegunud lepingute osakaalu süsteemis alla 
15%, saavutades EAFi puhul 14% ja kogu oma vastutusvaldkonnas 11%. Tänu 
2017. aasta septembris kehtestatud uutele menetlustele on EAFide tulemuslikkuse 
põhinäitajad järjepidevalt paranenud (2017. aastal 19%, 2018. aastal 17% ja 
2019. aastal 15%). 
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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 mis kiideti heaks 31. detsembril 2020, ja 

b) nimetatud aruannete aluseks olevate tehingute, mille finantsjuhtimine on 
komisjoni ülesanne, seaduslikkust ja korrektsust7. 

Raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsus 

Arvamus raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse kohta 

II.Meie hinnangul annab 8., 9., 10. ja 11. EAFi 31. detsembril 2020 lõppenud 
aasta raamatupidamise aastaaruanne kõikides olulistes aspektides õiglase pildi 
EAFide finantsolukorrast 31. detsembri 2020. aasta seisuga ning 
majandustulemustest, rahavoogudest ja netovara muutustest lõppenud aastal, 
vastavalt EAFide finantsmääruse sätetele ja rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku 
sektori raamatupidamisstandarditele. 

                                                      

7 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 2020 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 
2020. 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.2020. aastal 8., 9., 10. ja 11. EAFi raames kajastatud kulud on olulisel määral 
vigadest mõjutatud. Raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate kulude 
hinnanguline veamäär on 3,8%. 
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Peamised audititeemad 

VII.Peamised audititeemad on teemad, mis meie kutsealase otsustuse kohaselt 
olid praeguse perioodi finantsaruannete auditeerimisel kõige olulisemad. Neid 
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, mille 
kogusumma on suures osas hinnanguline. 2020. aasta lõpus oli komisjoni 
hinnangul kantud, kuid toetusesaajate poolt veel deklareerimata 
rahastamiskõlblike kulude summa 5,452 miljardit eurot (2019. aasta lõpus 
5,074 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 
2020. aasta raamatupidamise aastaaruandele 

X.Alates 1. veebruarist 2020 ei ole Ühendkuningriik enam ELi liikmesriik. Pärast 
Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa 
Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu (edaspidi „väljaastumisleping“) 
sõlmimist kahe poole vahel kohustus Ühendkuningriik jääma EAFi osaliseks kuni 
11. EAFi ja kõigi varasemate lõpetamata EAFide sulgemiseni. Ühendkuningriik 
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 2020. aasta 
raamatupidamise aastaaruandele finantsmõju. Järeldame, et 31. detsembri 
2020. aasta seisuga koostatud EAFide raamatupidamise aastaaruanne peegeldab 
korrektselt väljaastumisprotsessi olukorda nimetatud kuupäeval. 
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Juhtkonna kohustused 

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 ülesandeks 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 
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hinnata. Töötame välja ja rakendame auditiprotseduure nende riskide 
käsitlemiseks ning hangime auditi tõendusmaterjali, mis annaksid 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. 

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. 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. 

8. juuli 2021 

 

president 
Klaus-Heiner LEHNE 

 

Euroopa Kontrollikoda 

12, rue Alcide De Gasperi, L-1615 Luxembourg 
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Kinnitavat avaldust toetav teave 

Auditi ulatus ja käsitlusviis 

10 Eelarve täitmist kajastava kontrollikoja 2020. aasta aastaaruande lisas 1.1 
kirjeldatakse meie auditi käsitlusviisi ja metoodikat, mida kohaldatakse ka EAFi auditi 
suhtes. 

11 Meie tähelepanekud EAFide raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse 
kohta põhinevad finantsaruannetel8 8., 9., 10. ja 11. EAFi tegevuse kohta (mille 
komisjon kiitis heaks9) koos peaarvepidaja esitiskirjaga, mille me saime kätte 30. juunil 
2021. Testisime summasid ja andmeid ning hindasime kasutatud arvestuspõhimõtteid, 
kõiki komisjoni esitatud olulisi hinnanguid ja aruannete üldist esituslaadi. 

12 Tehingute korrektsuse auditeerimiseks kontrollisime 140 tehingust koosnevat 
valimit, mis esindab EAFide kõiki kulutusi. See hõlmas 21 Aafrika jaoks mõeldud 
hädaolukorra usaldusfondiga seotud tehingut, 102 ELi 21 delegatsiooni10 heaks 
kiidetud tehingut ja 17 komisjoni peakorteri poolt heaks kiidetud makset11. Valimi 
kogusuurus, 140 tehingut, on kooskõlas meie kindlustandva mudeliga. Tehingutes 
vigade leidmisel analüüsisime nende põhjuseid, et teha kindlaks võimalikud puudused. 

13 Samuti uurisime 2020. aastal 

a) liikmesriikide kõiki osamakseid ja muud tüüpi tulutehingutest (nagu teiste riikide 
makstud kaasrahastamine) moodustatud valimit; 

                                                      
8 Vt määruse (EL) 2018/1877 artikkel 39. 

9 Kooskõlas EAFi finantsmäärusega; vt määruse (EL) 2018/1877 artikkel 38. 

10 Aafrika Liit, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Kesk-Aafrika Vabariik, Kongo 
Demokraatlik Vabariik, Djibouti, Ida-Timor, Ghana, Guyana, Côte d’Ivoire, Jamaica, Mali, 
Mauritaania, Niger, Nigeeria, Senegal, Sudaan, Tansaania ja Zimbabwe. 

11 DG INTPA: 138 makset; DG ECHO: kaks humanitaarabi makset. 
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b) DG INTPA ja ELi delegatsioonide teatavaid süsteeme, mis hõlmasid: i) komisjoni 
töötajate, välisaudiitorite (töö tellijaiks olid komisjon või abisaajad) või järelevalve 
teostajate tehtud eelkontrolle (enne maksete tegemist); ii) seiret ja järelevalvet, 
eelkõige välisauditite põhjal võetud meetmeid ning allesjäänud veamäära 
kokkuleppelist toimingut12; 

c) DG INTPA 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. 

14 Nagu mainitud punktis 04, rakendab DG INTPA suuremat osa välisabi 
rahastamisvahenditest, mida finantseeritakse ELi üldeelarvest ja EAFidest. Meie 
tähelepanekud süsteemide ja teabe esitamise kohta iga-aastases tegevusaruandes 
hõlmavad kogu DG INTPA vastutusala. 

15 COVID-19 pandeemia tõttu ei olnud võimalik ELi delegatsioone kohapeal 
külastada13. See takistas meil teatavate auditiprotseduuride läbiviimist, eelkõige 
valitud tehingute lepingute täitmise kontrollimist, ning piiras seega meie audititööd. 
Pidime oma lähenemisviisi kohandama, tegema tehingute ja projektide 
dokumentaalseid kontrolle ning auditeeritavatega distantsilt suhtlema. 

Raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsus 

16 Auditiga leiti, et raamatupidamise aastaaruandes ei esinenud olulisi 
väärkajastamisi. 

                                                      
12 DG INTPA 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 INTPA koostatud käsiraamat. 

13 Kõik üheksa auditikülastust (Mali, Jamaica, Ghana, Sudaan, Guyana, Djibouti, Ida-Timor, 
Aafrika Liit ja Zimbabwe) asendati dokumentide kontrolliga. 
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Tehingute korrektsus 
Tulud 

17 Tulutehingud ei ole olulisel määral vigadest mõjutatud.

Kulutused 

18 Tehingute testimise tulemused on kokkuvõtlikult esitatud I lisas. Kontrollitud
140 tehingust sisaldas vigu 36 (25,7%). Kvantifitseeritud 31 vea alusel on meie 
hinnanguline veamäär 3,8%14. 

19 4. selgitus näitab eri veatüüpide osakaalu meie 2020. aasta hinnangulises
veamääras. 

4. selgitus

Veatüüpide osakaal kogu hinnangulises veamääras

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

14 Meie hinnangulise veamäära arvutus põhineb esinduslikul valimil. Esitatud arv on parim 
hinnang. Kontrollikojal on 95% suurune kindlus, et andmekogumi veamäär on vahemikus 
1,8% ja 5,8% (vastavalt alumine ja ülemine veapiir). 
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20 5. selgituses on esitatud näited kvantifitseeritud vigadest veatüüpide kaupa.

5. selgitus

Kandmata kulud: deklareeritud kulud on tegelikust suruemana 
näidatud 

Komisjon kiitis heaks ehitustööde lepingu eraettevõttega niisutusvõrgu 
arendamiseks Malis. Projekti maksumus oli 15,6 miljonit eurot, millest ELi osalus 
moodustas 100%. Lepingujärgsed vahemaksed oleksid pidanud põhinema töövõtja 
teatatud tegelikel mõõtmistulemustel, mida kontrollib lepingu järelevalve 
teostaja. Võrdlesime töövõtja poolt 2019. aasta oktoobri arves esitatud 
mõõtmistulemusi ühe artikli puhul: kaevandatud materjali realiseerimine, 
teatatud kogusummas 288 729 eurot. Lepingu järelevalve teostaja kontrollitud 
tegelik mõõtmine näitas, et selle artikli kohta deklareeritud summa oli 
32 304 eurot (11%) tegelikust suuremana näidatud. See oli tingitud lepingu 
järelevalve teostaja tehnilisest veast aruandluses. 

Väljaspool rahastamiskõlblikkuse perioodi kantud kulud 

Komisjon sõlmis toetuslepingu ühe rahvusvahelise organisatsiooniga, et rahastada 
relvarahu ja ülemineku julgeolekukorra järelevalvemehhanismi rakendamist 
Lõuna-Sudaanis. Meetme kogumaksumus oli hinnanguliselt 9,2 miljonit eurot, 
millest ELi osalus moodustas 100%. 

Vaatasime läbi töötajate kindlustusmakse ja täheldasime, et seda oli pikendatud 
terveks aastaks (1. maist 2017 kuni 30. aprillini 2018), hoolimata asjaolust, et 
projekt lõppes 31. jaanuaril 2018. 

Komisjon leidis, et kindlustusmakse kogusumma (221 340 eurot) on 
rahastamiskõlblik, kuigi 25% summast (mis vastab kolmele kuule ehk 
49 069,52 eurole) oli väljaspool projekti rakendamise perioodi ja seega 
rahastamiskõlbmatu. 

Hankeviga – läbipaistvuse puudumine riigihankemenetluses 

Komisjon kirjutas alla ehitustööde lepingule, et tugevdada toiduga kindlustatust 
ühes Kameruni piirkonnas. Projekti toetusesaaja tellis osa töödest alltöövõtu 
korras valitsusväliselt organisatsioonilt, kes sõlmis lepingu 5113,66 euro suuruses 
summas avatud hankemenetluse teel, mis põhines majanduslikult soodsaima 
pakkumuse kriteeriumil. Audiitorid leidsid, et lepingu sõlmimisel kasutatud 
hindamiskriteeriumid erinesid hanketeates avaldatud hindamiskriteeriumidest. 
Seega ei vastanud pakkumus toetuse saamise tingimustele. 
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Projekti rahastamiskõlbmatud kulud 

Komisjon sõlmis ühe rahvusvahelise organisatsiooniga delegeerimislepingu, et 
edendada meetmeid naiste ja tüdrukute vastase vägivalla ja kahjulike tavade 
kaotamiseks kogu maailmas. 

Vaatasime läbi rahvusvahelise organisatsiooni kantud kulud ja tegime kindlaks, et 
nad olid deklareerinud 70,1 miljoni euro väärtuses kulusid, mille komisjon oli 
heaks kiitnud. Meie kontroll näitas, et perioodi tegelike kulude suurus oli 
37 miljonit eurot. 33,1 miljoni euro suurune vahe koosnes rahvusvahelise 
organisatsiooni kirjendatud kulukohustustest, mida ei olnud veel kulutatud. Seega 
ei olnud see summa rahastamiskõlblik. 

21 Komisjon ja tema rakenduspartnerid tegid sel aastal toetuste ning rahvusvaheliste 
organisatsioonidega sõlmitud rahalist toetust käsitlevate ja delegeerimislepingutega 
seotud tehingutes rohkem vigu kui muud liiki toetuste puhul (näiteks ehitustöö-, tarne- 
ja teenuste osutamise lepingud). Meie kontrollitud 67-st seda tüüpi tehingust 
sisaldasid 27 (40,3%) kvantifitseeritavaid vigu, mis moodustasid 94,2% hinnangulisest 
veamäärast. 

22 Viie kvantifitseeritava vea ja kolme 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 1,19 protsendipunkti 
madalam. Leidsime viies muus tehingus vigu, mille oleksid pidanud avastama 
välisaudiitorid ja järelevalve tegijad. Selliste vigade osakaal hinnangulises veamääras oli 
0,1 protsendipunkti. 

23 Lisaks oli kvantifitseeritud vigadest mõjutatud kolme tehingu15 puhul tehtud ka 
audit või kontrollitud kulusid. DG INTPA kontrollisüsteem põhineb eelkontrollidel16. 

                                                      
15 Nende vigade osakaal hinnangulises veamääras oli 0,24 protsendipunkti. 

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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Tegelikult tehtud töö kohta auditi-/kontrolliaruannetes esitatud teave ei võimaldanud 
meil hinnata, kas neid vigu oleks saanud eelkontrollide käigus avastada ja parandada17. 

24 Nagu eelmistel aastatel, osutab tuvastatud vigade sagedus (sh ka vead, mis 
puudutavad välisauditi ja kulude kontrolli läbinud lõplikke maksetaotlusi) nende 
kontrollide puudulikkusele. 

25 Kontrollitud tehingud ei sisaldanud vigu kolmes valdkonnas. Need olid 
eelarvetoetus (üheksa tehingut), halduskulud (kolm tehingut) ja tehingud, kus 
rahvusvaheliste organisatsioonide rakendatud mitme rahastajaga projektide puhul oli 
kasutatud nn eeldavat käsitlusviisi (13 tehingut). Eelarvetoetuse ja eeldava käsitlusviisi 
kohta antakse rohkem teavet eelarve täitmist kajastava kontrollikoja 2020. aasta 
aastaaruande 8. peatüki punktides 8.9–8.12. 

26 Mõned rahvusvahelised organisatsioonid18 võimaldasid dokumentidele üksnes 
piiratud juurdepääsu, näiteks kirjutuskaitstud kujul, mis tähendab, et me ei saanud 
läbivaadatud dokumentidest koopiaid teha. Lisaks seadis üks rahvusvaheline 
organisatsioon kahtluse alla meie mandaadi. Need probleemid takistasid auditi 
kavandamist ja läbiviimist ning tõid auditirühma jaoks kaasa liigseid viivitusi nõutavate 
dokumentide hankimisel ja oma töö läbiviimisel. Ühel teisel rahvusvahelisel 
organisatsioonil võttis nõutud tõendavate dokumentide esitamine rohkem kui üheksa 
kuud. Euroopa Liidu toimimise lepingus19 on sätestatud kontrollikoja õigus saada 
juurdepääs mis tahes dokumendile või teabele, mis on vajalik tema ülesannete 
täitmiseks. Me tegime sellega seotud tähelepanekuid juba oma 2018. aasta 
aastaaruandes20 ja arvamuses nr 10/201821. 

                                                      
17 Aruanded ei hõlma 100% deklareeritud kuludest; samuti ei ole neis esitatud piisavalt 

üksikasju, et kinnitada, kas meie avastatud vead kuulusid nende valimisse. 

18 ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon (UNESCO), Rahvusvaheline 
Arenguassotsiatsioon (IDA) ja ÜRO Lastefond (UNICEF). 

19 Kontrollikoja õigus dokumentidele juurde pääseda on sätestatud Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 287: „Kõik eelarvest makseid vastu võtvad füüsilised või juriidilised isikud 
[---] annavad kontrollikojale viimase nõudmisel üle dokumendid või teabe, mida see oma 
ülesande täitmiseks vajab.“ 

20 Vt meie 2018. aasta EAFe käsitleva aastaaruande punkt 19. 

21 Arvamus nr 10/2018 ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
millega luuakse naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend, 
punkt 18. 
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Aasta tegevusaruanne ja muu juhtimiskord 

27 Aastatel 2012–2018 esitas DG INTPA igas aasta tegevusaruandes reservatsiooni 
alustehingute korrektsuse kohta. 2019. aastal võttis ta vastu tegevuskava oma 
kontrollisüsteemi rakendamise puuduste kõrvaldamiseks. 

28 Eelmisel aastal andsime teada rahuldavatest edusammudest 2018. aasta 
tegevuskava rakendamisel: 13 tegevusest oli täielikult ellu viidud seitse, osaliselt ellu 
viidud üks, pooleli oli kaks ja ühte tegevust ei olnud ellu viidud, kuna see oli liidetud 
teise tegevusega. 

29 Oma 2019. aasta tegevuskavas kohandas DG INTPA tegevuste arvu üheksani. 
Neist kaheksa kanti üle eelmistest aastatest ning lisati üks uus tegevus, mille eesmärk 
oli parandada metoodikat ja käsiraamatut DG INTPA allesjäänud veamäära 
kokkuleppelise toimingu jaoks. 2021. aasta aprilliks oli seitse tegevust ellu viidud ja 
kaks pooleli. 

30 Oma 2020. aasta tegevuskavas kohandas DG INTPA oma tegevuste arvu 
seitsmeni. Neist viis kanti üle eelmistest aastatest ja lisati kaks uut tegevust: 
eelmaksete ülemäärase tasaarvelduse vähendamine ja kulude kontrollimise uute 
tingimuste kasutamise hindamine. Mõningaid tegevusi, näiteks toetuste 
lepingutingimuste lihtsustamist, mõjutasid IT-süsteemidega seotud tehnilised 
probleemid. Teisi tegevusi, näiteks teadlikkuse säilitamist sageli esinevatest vigadest, 
mõjutas COVID-19 pandeemia. 2021. aasta aprilliks oli ellu viidud kolm ja pooleli neli 
tegevust (vt III lisa). 

Allesjäänud veamäära 2020. aasta kokkuleppeline toiming 

31 DG INTPA allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu viis 2020. aastal 
üheksandat korda läbi väline töövõtja DG INTPA nimel. Toimingu eesmärk on hinnata 
nende vigade määra, mis on püsima jäänud pärast kõiki DG INTPA poolt oma 
vastutusvaldkonnas vigade vältimiseks, avastamiseks ja parandamiseks läbi viidud 
juhtimiskontrolle, et teha järeldus mainitud kontrollide tõhususe kohta. Toiming on 
oluline element, millel põhineb peadirektori kinnitav avaldus ning mis annab teavet 
iga-aastases haldus- ja tulemusaruandes avaldatud välistegevuse valdkonna tehingute 
korrektsuse kohta. 
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32 2020. aasta allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu jaoks kasutas
DG INTPA 48022 tehingust koosnevat valimit (täpselt sama nagu 2019. aastal). See 
võimaldas tal taas esitada lisaks ELi üldeelarvest rahastatavate kulutuste ja EAFist 
rahastatavate kulutuste kombineeritud üldisele veamäärale ka mõlema summa eraldi 
veamäära. Viiendat aastat järjest jäi hinnanguline allesjäänud veamäär kokkuleppelise 
toimingu tulemuste kohaselt allapoole komisjoni seatud 2% suurust olulisuse piirmäära 
(2016. aastal 1,67%; 2017. aastal 1,18%, 2018. aastal 0,85%; 2019. aastal 1,13% ning 
2020. aastal 0,95%). 

33 Allesjäänud veamäära kokkuleppeline toiming ei ole kindlustandev töövõtt ega
audit, selle aluseks on allesjäänud veamäära metoodika ja DG INTPA koostatud 
käsiraamat. Tuvastasime piirangud, mis võivad põhjustada allesjäänud veamäära 
tegelikust väiksemaks hindamist. 

34 Selleaastase auditi käigus avastasime taas mitu olulist tegurit, mis allesjäänud
veamäära moonutasid. Esimene tegur oli mõningate rahvusvaheliste 
organisatsioonidega sõlmitud finants- ja haldusraamistiku lepingus sätestatud 
piirangud. Lepinguga piiratakse kulude kontrolli käigus kontrollitavate objektide arvu ja 
auditi tõendusmaterjalile juurdepääsu. 2020. aastal nõustus komisjon piirama 
kulukontrollide valimite suurust ning lubama elektroonilistele koopiatele üksnes 
kaugjuurdepääsu, keelates ühtlasi rahvusvaheliste organisatsioonide valduses olevate 
tõendavate dokumentide koopiate säilitamise. Seega, kui mõne rahvusvahelise 
organisatsiooniga sõlmitud lepingut oli juba auditeeritud, ei uurinud allesjäänud 
veamäära kokkuleppelise toimingu töövõtja seda süstemaatiliselt ja toetus varasemale 
tööle, olenemata selle töö ulatusest ja/või töövõtja usaldusest selle vastu. 

35 Teine tegur oli nende tehingute osakaal, mille puhul tugineti allesjäänud
veamäära kokkuleppelises toimingus täielikult või osaliselt varasemale kontrollitööle. 
17% puhul tehingutest tugineti varasemale kontrollitööle täielikult, 37% puhul 
osaliselt23. Nende tehingute puhul tugines töövõtja DG INTPA kontrolliraamistiku 
raames tehtud varasemale tööle, näiteks projekti finantsaudititele ja sõltumatute 
kolmandate isikute tehtud kulude kontrollidele ning komisjoni kontrollidele. Liigne 
tuginemine varasemale kontrollitööle on vastuolus allesjäänud veamäära 

22 Mõne valimisse kuuluva tehingu suurus on suurem kui valimi samm; seetõttu oli valimi 
lõplik suurus 412. 

23 2019. aastal tugineti 20% puhul tehingutest varasemale kontrollitööle täielikult ja 38% 
puhul osaliselt. 
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kokkuleppelise toimingu eesmärgiga teha kindlaks vead, mida ei ole varasema 
kontrolliga avastatud. 

36 Kolmandaks näitab tehtud töö analüüs, et 97% allesjäänud veamäära 
kokkuleppeliseks toiminguks esitatud veamäärast tulenes toetustest ja lepingutest 
rahvusvaheliste organisatsioonide ja liikmesriikide asutustega24. Nende puhul võib 
veariski suureks pidada. Seevastu eelarvetoetuse rahastamisvahend ei sisaldanud vigu 
ja selle veariski võib pidada väikeseks. Kui välja arvata tehingud, mille puhul toetuti 
täielikult või osaliselt varasemale kontrollitööle, vaadati tervikuna läbi ainult 
6 toetustehingut (kokku 6,3 miljonit eurot ehk 0,3% valimi koguväärtusest25), samas 
kui eelarvetoetuse tehingutest vaadati tervikuna läbi 58 tehingut (809,6 miljonit eurot 
ehk 30,5% valimi koguväärtusest)26. Keskendumine andmekogumi väikese riskiga 
tehingutele vähendab tegelike vigade leidmise võimalust. 

37 Neljas tegur oli DG INTPA 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 lisas komisjon allesjäänud 
veamäärale 5% suuruse riskipreemia, nagu ta tegi ka 2019. aastal. Ei ole aga selge, 
kuidas komisjon 5% suuruse riskipreemiani jõudis. Seetõttu ei pruugi see meetod 
kajastada vaadeldava tehingu tegelikku allesjäänud veamäära. 

38 Lisaks ei käsitleta allesjäänud veamäära kokkuleppelist toimingut reguleerivas 
õigusraamistikus ega DG INTPA ja allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu 
töövõtja vahelises lepingus pettuse ohtu. Puudub menetlus, mis kohustaks töövõtjat 
teatama komisjonile ELi eelarve vastu suunatud pettuse kahtlustest, mille ta on 
allesjäänud veamääraga seotud töö käigus avastanud. 

                                                      
24 Otsese eelarve täitmise raames antud toetused moodustasid veamäärast 37%, eelarve 

kaudne täitmine koos rahvusvaheliste organisatsioonide ja liikmesriikide asutustega andis 
aga 60%. 

25 412 tehingut väärtusega 2,099 miljardit eurot. 

26 Valimisse kuulus kokku 108 toetust, seega kontrolliti neist vaid 5,6%. Eelarvetoetuse 
tehinguid oli valimis aga 61, mis tähendab, et neist kontrolliti täielikult 95%. 
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2020. aasta tegevusaruande läbivaatamine 

39 2020. aasta tegevusaruandes esitatud peadirektori kinnitus ei sisalda
reservatsioone, kuna kaks 2018. aastal alles jäetud reservatsiooni on tühistatud ja uusi 
ei ole esitatud. 2018. ja 2019. aastal vähendas DG INTPA märkimisväärselt 
reservatsioonide ulatust (st nendega hõlmatud kulude osakaalu). 6. selgituses on 
näidatud aasta tegevusaruannetes (2010–2020) esitatud reservatsioonide ulatus. 

6. selgitus

DG INTPA aasta tegevusaruannetes (2010–2020) esitatud 
reservatsioonid 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 

40 Nagu ka 2019. aasta aastaaruandes, ei pea me reservatsioonide puudumist
2020. aasta tegevusaruandes põhjendatuks ja leiame, et see tuleneb osaliselt 
allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu piirangutest. 
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41 Reservatsioonide puudumise teine põhjus on see, et komisjon kehtestas 
2019. aastal vähese tähtsusega abi reegli27, mille kohaselt ei ole reservatsiooni vaja, kui 
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. Näiteks võib tuua otsese eelarve täitmise raames antavad toetused, mida 
DG INTPA riskianalüüsi kohaselt peetakse suure riskiga valdkonnaks. Reservatsioonide 
puudumine ei anna DG INTPA üldises vastutusvaldkonnas esinevatest riskidest õiget ja 
õiglast ülevaadet. 

42 Meie tähelepanekud allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu kohta 
mõjutavad ka veariski sisaldavate summade prognoose, sest need põhinevad 
kokkuleppelisel toimingul. DG INTPA hinnangul oli maksete tegemise seisuga veariski 
sisaldav summa kokku 66,24 miljonit eurot28 (1% 2020. aasta kulutustest) ja kontode 
sulgemise seisuga veariski sisaldav summa kokku 52,82 miljonit eurot29. Maksete 
tegemise seisuga veariski sisaldavast summast korrigeerib DG INTPA enda hinnangul 
järgnevatel aastatel oma kontrollidega 13,4 miljonit eurot (20%) (seda summat 
nimetatakse korrektsioonivõimeks). 

43 Kooskõlas meie 2019. aasta EAFi aastaaruandes esitatud soovitusega vähendas 
DG INTPA eespool nimetatud korrektsioonivõime summat allesjäänud veamäära 
kokkuleppelise toimingu tulemuste alusel algatatud tagasimaksenõuete väärtuse 
võrra. 

                                                      
27 Aasta tegevusaruande kontekstis tuleneb vähese tähtsusega abi komisjoni juhtkonna 

otsusest kehtestada finantsreservatsioonidele künnis. 

28 Aasta jooksul heaks kiidetud, kuid makse tegemise ajal kehtinud lepingulistele ja 
regulatiivsetele nõuetele mittevastavate asjaomaste kulutuste parim konservatiivne 
hinnang. 

29 Vt DG INTPA 2020. aasta tegevusaruanne, lk 37. 
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44 DG INTPA teeb tööd ka selle nimel, et parandada korrektsioonivõime
arvutamiseks vajalike andmete kvaliteeti. 2020. aastal jätkas ta tagasinõudmisi ja 
raamatupidamisandmete kvaliteeti käsitlevat koolitustegevust ja sellealase teadlikkuse 
suurendamist30. Nagu varasematelgi aastatel, kontrollis DG INTPA sihipäraselt 
tagasinõudekorraldusi, et tuvastatud lahknevused kõrvaldada. Vaatasime läbi 
2020. aasta korrektsioonivõime arvutamise. Testisime 54% (väärtuse järgi) kogu 
tagasimaksenõuete üldkogumist ning ei leidnud oma valimis vigu. 

45 Selleks et veelgi parandada komisjoni finantsaruandluse sidusust
peadirektoraatides, koostati 2020. aastal kuuest näitajast koosnev finantstulemuste 
kaart31. EAFi ja usaldusfondide suhtes kohaldati 2020. aastal neist näitajaist kahte, 
nimelt „kulukohustuste üldine täitmine“ ja „õigeaegsed maksed“. „Kulukohustuste 
üldise täitmise“ näitaja tulemuseks sai DG INTPA ELi eelarve puhul 95% ja EAFi puhul 
94%. „Õigeaegsete maksete“ näitaja tulemuseks sai DG INTPA ELi eelarve puhul 98% ja 
EAFi puhul 97%. 

30 ELi delegatsioonide kohalike töötajate erikoolitus tagasinõudekorralduste sisestamise 
suuniste teemal. 

31 Finantstulemuste kaart koosneb kuuest standardsest finantsnäitajast Euroopa Komisjoni kui 
terviku kohta. Selle eesmärk on võrrelda kõiki komisjoni talitusi. Näitajad on järgmised: 
1) kulukohustuste assigneeringute kasutamine, 2) kulukohustuste assigneeringute
prognooside paikapidavus, 3) maksete assigneeringute kasutamine, 4) maksete
assigneeringute prognooside paikapidavus, 5) kulukohustuste üldine täitmine,
6) õigeaegsed maksed.
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Järeldus ja soovitused 

Järeldus 

46 Üldine auditi tõendusmaterjal näitab, et EAFide 31. detsembril 2020 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. 

47 Kogu auditi tõendusmaterjal näitab, et 31. detsembril 2020 lõppenud 
eelarveaastal 

a) ei olnud EAFide tulud olulisel määral vigadest mõjutatud; 

b) olid EAFide maksetehingud olulisel määral vigadest mõjutatud (vt punktid 18–24). 
Meie hinnangul on veamäär 3,8%, mis põhineb meiepoolsel tehingute testimisel 
(vt I lisa). 

Soovitused 

48 IV lisas esitatakse meie leiud meie 2017. aasta aastaaruandes32 esitatud kuue 
soovituse põhjal võetud meetmete kohta. DG INTPA on kuuest soovitusest täielikult 
täitnud33 viis ning suuremas osas ühe. 

49 Anname ülevaate ka järelkontrolli tulemustest seoses meie 2018. ja 2019. aasta 
aastaaruannetes esitatud soovitustega, mille täitmise tähtaeg oli 2020. aasta lõpp34. 
Meie hinnangul on kaks 2018. aasta soovitust osaliselt täidetud. 2019. aasta 
aastaaruande 2. soovitust ei ole täidetud. 

                                                      
32 Käesoleval aastal otsustasime analüüsida oma 2017. aasta aastaaruande soovituste 

täitmist, kuna komisjonil peaks olema soovituste täitmiseks piisavalt aega olnud. 

33 Järelkontrolli eesmärk oli uurida seda, kas meie soovituste põhjal on parandusmeetmeid 
võetud, mitte hinnata parandusmeetmete rakendamise tulemuslikkust. 

34 Nii meie 2018. aasta aastaaruandes esitatud soovitused kui ka 2019. aasta aastaaruande 
2. soovitus tuli täita 2020. aasta lõpuks. Seepärast on need esitatud III lisas. 

322

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2017/annualreports-2017-ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2018/annualreports-2018_ET.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_ET.pdf


 

50 Käesoleva läbivaatamise ning 2020. aastat puudutavate leidude ja järelduste 
alusel esitame komisjonile järgmised soovitused. 

1. soovitus. Täielik ja õigeaegne juurdepääs dokumentidele 

Võtta meetmeid, et rahvusvahelised organisatsioonid annaksid kontrollikojale täieliku, 
piiramatu ja õigeaegse juurdepääsu dokumentidele, mis on vajalikud tema ülesannete 
täitmiseks vastavalt ELi toimimise lepingule, mitte üksnes kirjutuskaitstud kujul (vt 
punkt 26). 

Tähtaeg: 2021. aasta lõpp 

2. soovitus. Reservatsioonid kõigi suure riskiga valdkondade 
kohta 

Esitada reservatsioonid kõigi suure riskiga valdkondade kohta, olenemata nende 
osakaalust kogukulutustes ja nende finantsmõjust (vt punkt 41)35. 

Tähtaeg: 2021. aasta tegevusaruande avaldamise aeg 

3. soovitus. Allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu 
töövõtja teatab pettusekahtlusest 

Kehtestada allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu töövõtjale kohustus teatada 
komisjonile igast ELi eelarvet kahjustavast pettusekahtlusest, mille ta on allesjäänud 
veamäära kokkuleppelise toiminguga seotud töö käigus avastanud (vt punkt 38). 

Tähtaeg: 2022. aasta lõpp 

  

                                                      
35 See soovitus esitati ka 2019. aasta EAFi aastaaruandes. Selle täitmise tähtaeg oli „DG INTPA 

2020. aasta tegevusaruande avaldamise aeg“. 
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Lisad 

I lisa. EAFi tehingute testimise tulemused 

 
  2020 2019 
  

    

VALIMI SUURUS JA ÜLESEHITUS   
    

Tehingute arv kokku: 140 140 
    
KVANTIFITSEERITAVATE VIGADE HINNANGULINE MÕJU   
   
Hinnanguline veamäär 3,8% 3,5% 

   

 Ülemine veapiir 5,8%  

 Alumine veapiir 1,8%  
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II lisa. EAFi maksed 2020. aastal peamiste piirkondade kaupa 

  
Allikas: kaardi taust ©OpenStreetMap edasiarendajad (litsentseerimise aluseks Creative Commons 
Attribution-ShareAlike 2.0 litsents (CC BY-SA)). 

  

Euroopa Arengufondide maksed – Aafrika

10 peamist
abisaajariiki (miljonites eurodes)

1. Senegal 141
2. Burkina Faso 141
3. Benin 116
4. Mosambiik 114
5. Nigeeria 104
6. Niger 104
7. Ghana 100
8. Tšaad 95
9. Kongo Demokraatlik Vabariik 93

10. Uganda 90
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Allikas: kaardi taust ©OpenStreetMap edasiarendajad (litsentseerimise aluseks Creative Commons 
Attribution-ShareAlike 2.0 litsents (CC BY-SA)).  

Euroopa Arengufondide maksed – Kariibi mere ja Vaikse ookeani 
piirkonna riigid

5 peamist
abisaajariiki (miljonites eurodes)

1. Haiti 76
2. Jamaica 23
3. Dominikaani Vabariik 15
4. Guyana 10
5. Suriname 3

5 peamist
abisaajariiki (miljonites eurodes)

1. Ida-Timor 19
2. Vanuatu 12
3. Fidži 11
4. Paapua Uus-Guinea 10
5. Saalomoni Saared 8
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III lisa. Tegevuskavade rakendamise seis 

2018. aasta tegevuskava 

Olukord seoses 
2020. aasta 

tegevusaruandega 
(aprill 2021) 

A.1 Lihtsustada ja selgitada toetustega seotud menetlusi ja 
lepingutingimusi.  pooleli 

A.2 Teadvustada sageli esinevaid vigu toetuslepingute 
täitmisega seotud finants- ja dokumendihalduses.  ellu viidud 

B.1 
Töötada välja strateegia programmi eelarvestuse kasutamise 
vähendamiseks ja alternatiivide edendamiseks, pidades 
silmas lihtsustamist ja kulutõhusust. 

 
tühistatud 
(loetakse ellu 
viiduks) 

B.2 Rakendada programmi eelarvestuste raames tehtava 
kontrolli tõhustamise tegevuskava  tühistatud 

C.1 
Tugevdada koordinatsioonikeskuse üksuse A3 volitusi, et 
koordineerida suhteid rahvusvaheliste organisatsioonidega 
kõikidel tasanditel (sealhulgas kontrollisuhted). 

 tühistatud 

C.2 
Töötada kulude kontrollimisega seotud tööjuhendite 
kasutamise suunas, et kontrollida kaudse eelarve täitmise 
raames rahvusvaheliste organisatsioonide kantud kulusid. 

 ellu viidud 

C.3 Jätkata ja tugevdada koostööd rahvusvaheliste 
organisatsioonidega vigade püsivaks vähendamiseks.  ellu viidud 

C.4 Kohandada makseasutuste pädevusnõuded finantsmääruse 
läbivaatamise nõuetega.  ellu viidud 

C.5 Võtta kasutusele tõhus ja kulutõhus raamistik 
kuluarvestustavade hindamiseks ja kinnitamiseks.  ellu viimata 

(liidetud D2-ga) 

C.6 
Võtta järk-järgult kasutusele kaudse eelarve täitmise raames 
toimuva tegevuse audititele tuginemine vähemalt kahe 
partneriga, kes on suured rahvusvahelised organisatsioonid. 

 
osaliselt ellu 
viidud (liidetud 
D1-ga) 

D.1 Suurendada auditi- ja kontrolliülesannete toimimise 
järjepidevust ja sidusust.  ellu viidud 

D.2 Selgitada ja edendada lihtsustatud kuluvõimaluste 
kasutamist (uus tegevus 2018. aastast).  ellu viidud 

D.3 Selgitada ja edendada tulemuspõhise rahastamise 
kasutamist (uus tegevus 2018. aastast).  pooleli 
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2019. aasta tegevuskava  

A.1 Lihtsustada ja selgitada toetustega seotud menetlusi ja 
lepingutingimusi.  pooleli 

A.2 Teadvustada sageli esinevaid vigu toetuslepingute 
täitmisega seotud finants- ja dokumendihalduses.  ellu viidud 

B.1 
Töötada välja strateegia programmi eelarvestuse kasutamise 
vähendamiseks ja alternatiivide edendamiseks, pidades 
silmas lihtsustamist ja kulutõhusust. 

 ellu viidud 

C.2 
Töötada kulude kontrolli tööjuhendi kasutamise suunas, et 
kontrollida kaudse eelarve täitmise raames rahvusvaheliste 
organisatsioonide kantud kulusid. 

 ellu viidud 

C.3 Jätkata ja tugevdada koostööd rahvusvaheliste 
organisatsioonidega vigade püsivaks vähendamiseks.  ellu viidud 

D.1 Suurendada auditi- ja kontrolliülesannete toimimise 
järjepidevust ja sidusust.  ellu viidud 

D.2 Selgitada ja edendada lihtsustatud kuluvõimaluste 
kasutamist  ellu viidud 

D.3 Selgitada ja edendada tulemuspõhise rahastamise 
kasutamist  pooleli 

D.4 Parandada allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu 
metoodikat ja käsiraamatut (uus tegevus 2019. aastast)  ellu viidud 

2020. aasta tegevuskava  

A.1 Lihtsustada ja selgitada toetustega seotud menetlusi ja 
lepingutingimusi.  pooleli 

A.2 Teadvustada sageli esinevaid vigu toetuslepingute 
täitmisega seotud finants- ja dokumendihalduses.  ellu viidud 

B.1 Jätkata ja tugevdada koostööd rahvusvaheliste 
organisatsioonidega vigade püsivaks vähendamiseks.  ellu viidud 

C.1 Selgitada ja edendada tulemuspõhise rahastamise 
kasutamist  pooleli 

C.2 
Parandada allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu 
metoodikat ja käsiraamatut (uus tegevus vastavalt 2019. 
aasta tegevuskavale/D4) 

 ellu viidud 

C.3 Vähendada eelmaksete ülemäärast tasaarvestamist (uus 
tegevus)  pooleli 

C.4 Hinnata kulude kontrolli tööjuhendi kasutamist (uus 
tegevus)  pooleli 

Allikas: Euroopa Komisjon 2018, 2019 ja 2020 tegevuskavad. 
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IV lisa. Soovituste põhjal võetud meetmed 

Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täitmisel 

Täitmata Ei 
kohaldata 

Puudulik 
tõendusmaterjal Suuremas 

osas 
Osaliselt 

2017 

Esitame komisjonile järgmised soovitused. 
1. soovitus: 
tähelepanelikult jälgida allesjäänud veamäära uuringu läbiviimist, pöörates 
eriti tähelepanu sellele, et täielikult varasemale kontrollitööle toetumise 
otsused järgiksid täiel määral metoodikat ja oleksid põhjendatud. 

X36      

2. soovitus: 
avaldada uuesti aasta tegevusaruandes allesjäänud veamäära kokkuleppelise 
toimingu piirangud. 

X37      

3. soovitus: 
võtta otsustavaid samme kulude heakskiitmist käsitlevate juhiste 
rakendamiseks de facto, et vältida üleliigsete kulude heakskiitmist. 

 X     

                                                      
36 Selleks et vältida täielikku tuginemist suurele hulgale tehingutele, esitas komisjon allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu töövõtjale 2018. aastal 

suunised ja 2019. aastal täiendavad juhised. 

37 DG INTPA avaldab allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu piirangud oma iga-aastases tegevusaruandes. 
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Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täitmisel 

Täitmata Ei 
kohaldata 

Puudulik 
tõendusmaterjal Suuremas 

osas 
Osaliselt 

4. soovitus: 
võtta meetmeid selle tagamiseks, et AITFi tehingute kuludena kiidetakse heaks 
üksnes tegelikult kantud kulud. 

X38      

5. soovitus: 
kehtestada peamine tulemusnäitaja usaldusfondidele tehtavate ettemaksete 
aegumise jälgimiseks. 

X39      

6. soovitus: 
pakkuda käimasolevate Cotonou lepingu järgse perioodi uuringute raames 
välja sobiv lahendus EAFide eelarve- ja aruandlusprotsessi vaheliste ebakõlade 
kõrvaldamiseks. 

X40      

                                                      
38 Ühelt poolt tegi komisjon kehtivatesse lepingutesse parandusi, võttes heakskiidetud kuludena arvesse ainult kantud kulusid; teisest küljest võttis 

komisjon meetmeid, et vältida kulukohustuste ja kuluprognooside heakskiitmist, mis on esitatud Aafrika infrastruktuuri sihtfondi (EU-AITF) 
finantsaruannetes kuluna. 

39 Usaldusfondidele tehtud ettemaksete aegumist jälgitakse DG BUDGi koostatud aegumisbilansi ja usaldusfondi raamatupidamise aastaaruandes esitatud 
netomaksete alusel. 

40 Komisjon tegi ettepaneku võtta vastu uus naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendit / Globaalset Euroopat käsitlev määrus, 
mis hõlmab EAFi integreerimist ELi üldeelarvesse ja võimaldab seega Euroopa Parlamendil teha järelevalvet AKV riikidele antava EAFi abi üle. 
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Aasta Kontrollikoja soovitus 

Kontrollikoja analüüs tehtud edusammude kohta 

Täielikult 
täidetud 

Täitmisel 

Täitmata Ei 
kohaldata 

Puudulik 
tõendusmaterjal Suuremas 

osas 
Osaliselt 

2018 

1. soovitus:
võtta meetmeid, tugevdamaks rahvusvaheliste organisatsioonide kohustust 
edastada kontrollikojale taotluse korral mis tahes dokument või teave, mis on 
vajalik tema ülesannete täitmiseks vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingule. 

X 

2. soovitus:
parandada allesjäänud veamäära kokkuleppelise toimingu metoodikat ja 
käsiraamatut, et need annaksid põhjalikumaid juhiseid käesolevas aruandes 
esitatud teemade kohta ja seeläbi toetaksid asjakohaselt DG DEVCO 
reservatsioonide riskihindamist. 

X 

2019 
2. soovitus:
esitada reservatsioonid kõigi suure riskiga valdkondade kohta, olenemata 
nende osakaalust kogukulutustes ja nende finantsmõjust. 

X 

Allikas: Euroopa Kontrollikoda. 
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Euroopa Komisjoni vastused 
eelarveaasta 2020 aastaaruandele 8., 
9., 10. ja 11. Euroopa Arengufondist 

rahastatud tegevuste kohta 
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ET ET 

KOMISJONI VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA 2020. AASTA ARUANDELE 

„AASTAARUANNE 8., 9., 10. JA 11. EUROOPA ARENGUFONDIST RAHASTATUD 

TEGEVUSTE KOHTA“ 

TEHINGUTE KORREKTSUS 

Kulud 

5. selgitus

- Kandmata kulud: deklareeritud kulud on üle hinnatud

Komisjon möönab tähelepanekut, mis tulenes kirjaveast, mille tegi töövõtja üle järelevalve tegija, 

kelle ülesanne oli kontrollida tehtud töödega seotud mõõtusid ja koguseid. Komisjon juhib tähelepanu 

sellele, et lõplik kontroll toimub pärast lõpliku raamatupidamisaruande esitamist ehituslepingu 

lõppemisel. 

- Väljaspool rahastamiskõlblikkuse perioodi kantud kulud

Komisjon möönab tähelepanekut, aga rõhutab asjaolu, et relvarahu ja ülemineku julgeolekukorra 

järelevalvemehhanismi lepingud kuuluvad suuremasse projekti ja aastast kindlustust pikendati 

pikendamismuudatuse tegemisel. 

Aafrika rahutagamisrahastu meetmete laadi tõttu on järgnevad meetmed eelmiste jätk. Põhimõte on 

selline, et valimisse sattunud lepingu rahastamiskõlblikkuse perioodist välja jäävat kindlustusosa 

kasutatakse järgmise lepingu jaoks. 

- Hankeviga – läbipaistvuse puudumine riigihankemenetluses

Komisjon möönab tähelepanekut ja juhib tähelepanu sellele, et kohapealse reaalsuse tõttu võib vahel 

olla hankemenetluse edukuse tagamiseks vaja teha kiireid otsuseid. 

- Projekti rahastamiskõlbmatud kulud

Komisjon möönab seda raamatupidamisviga, aga rõhutab, et ülemäärase tasaarvestamise vead 

parandatakse tavaliselt lepingu lõppedes. 

26. Komisjon rõhutab, et rahvusvaheliste organisatsioonidega sõlmitud delegeerimislepingutes on

dokumentide kättesaadavuse sätted. Komisjon juhib ka edaspidi partnerorganisatsioonide tähelepanu

vajadusele anda kontrollikojale vajalikku teavet.

2020. aasta jääkvea uuring 

31. Jääkvea uuring on oluline, kuid mitte ainus alus, millele toetub peadirektori avaldus kindluse

kohta. Rahvusvahelise partnerluse peadirektoraadil on laiaulatuslik sisekontrolliraamistik ja

kontrollistrateegia, mis hõlmab kogu rakendamistsüklit. Nagu peadirektoraadi aasta tegevusaruandes

kirjeldatud, tugineb avaldus kindluse kohta kõigil selle raamistiku osadel.

33. Komisjon ei iseloomusta ega ole kunagi iseloomustanud jääkvea uuringut kindlustandva töövõtu

ega auditina. Sellel on konkreetne otstarve ja eraldi metoodika.
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Seda mainitakse ka jääkvea uuringu aruandes ja DG INTPA iga-aastases tegevusaruandes, milles 

antakse kogu juhtimisteabest õige ja õiglane ülevaade. Komisjon ei leia, et uuringul oleks 

piiranguid, mis võiksid viia vigade alahindamiseni. 

34. Komisjon leiab, et jääkvea uuring on otstarbekohane ja väga representatiivne.

Komisjon märgib, et: 

 on tõesti olemas ÜRO organisatsioonide ja Euroopa Komisjoni vaheline üldine

raamleping, mis piirab kontrolli mahtu;

 kui töövõtjale ei tehta vajalikke dokumentaalseid tõendeid kättesaadavaks, suurendab ta

veamäära;

 finantsmääruse kohaselt peavad üksused, kellele usaldatakse ELi fondide rakendamine

(eelarve kaudne täitmine) tagama oma finantsjuhtimisega liidu finantshuvide samaväärse

kaitse, nagu seda teeb komisjon; seda kontrollitakse üksuse eelneva sambapõhise

hindamisega.

Varasema kontrolli tulemustele tuginemisega seoses ei tohiks jääkvea uuringu töövõtja tõlgendada 

finants- ja haldusraamistiku lepingus sätestatud korda uuringu kohaste sisuliste lisakontrollide 

piiranguna. 

Mitu nimetatud viga on seotud tehingutega, mida oli varem juba kontrollitud, aga kus avastatud vigu 

esineb kontrollimata populatsioonis tõenäoliselt topeltkoguses. Seetõttu väheneb selliste tehingute 

vigade alahindamine oluliselt. 

35. Komisjon on seisukohal, et liigset tuginemist teiste audiitorite varasema kontrollitöö

tulemustele tuleks vältida ja et 2020. aasta jääkvea uuringus seda ei toimunud.

Täielikult tuginetakse ainult sellisele tööle, mida on teinud kvalifitseeritud audiitorid komisjoni 

sõlmitud raamlepingu alusel või kontrollikoda. Konkreetse tehingu puhul tähendab täielik tuginemine 

seda, et tehingu sisuline kontroll ei ole vajalik. Ent kõiki muid menetlusi kohaldatakse jätkuvalt. 

Nende juhtumite arv, mille puhul tugineti täielikult varasemale tööle, langes 2020. aastal 17 %-ni 

(2019. a oli see 20 %). 

Osalise varasemale tööle tuginemise korral tehtud kontrollid on ulatuslikumad ja hõlmavad sisulist 

kontrolli, mille eesmärk on võimaluse korral viga üles leida. 

36. Jääkvea uuringu otstarve on leida Euroopa Arengufondi kogu populatsiooni esindava vea määr.

Kui keskendutaks populatsiooni suure riskiga osadele, ei oleks tulemus representatiivne. Sellepärast

leitaksegi uuringu valim rahaühikupõhiselt. See tähendab, et perioodi jooksul lõpetatud lepingu

valituks osutumise tõenäosus on täpselt võrdeline selle väärtusega. Nii saab jääkvea uuringu tulemust

pidada DG INTPA kõigi lõpetatud lepingute puhul representatiivseks.

Rahvusvaheliste organisatsioonidega sõlmitud toetus- ja delegeerimislepingutega seotud suurem 

vearisk kajastub lepingu kehtivusajal tehtavate kontrollitoimingute suures arvus. Oluline on rõhutada, 

et lisakontrollitoiminguid tehakse toetus- ja delegeerimislepingute kõigi tehingute puhul (sh täielikult 

ja osaliselt usaldatavad). Usaldatud tehingutes leitakse tõesti sageli vigu. 

Kui vähendada vähem veaohtlike tehingute arvu (nt eelarvetoetus), ei vastaks jääkvea uuring enam 

otstarbele. 

37. Komisjon ei leia, et hinnangud on üks olulisi tegureid, mis jääkviga moonutavad. Nagu komisjon

juba 2019. aastal teada andis, on hinnangud väga harvad: 2020. aastal tuli seda 412 valimisse sattunud
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tehingu puhul ette seitse korda. Kahel juhul olid lepingud konfidentsiaalsed, ühel juhul delegatsioon 

riigis ei toiminud, kolmel juhul ei olnud organisatsiooni enam olemas, et dokumente esitada ning 

viimasel juhul hävinesid dokumendid tulekahjus. 

Veamäära hindamise otsus ei ole pelgalt dokumentatsiooni mitteesitamise tulemus. Siis suurendatakse 

mõõdetud viga. Hinnang antakse vaid siis, kui esinevad konkreetsed jääkvea uuringu käsiraamatus 

mainitud ja dokumentaalselt tõendatud asjaolud, mis ei jäta kuigi suurt kaalutlusõigust. 

Riskilisaga seotud tähelepanek oli juba kirjas EAFidega seotud 2019. aasta aruandes ja seda käsitleti 

ka komisjoni vastustes. Riskilisa võtsid nii naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraat 

kui ka rahvusvahelise partnerluse peadirektoraat kasutusele selleks, et täiustada jääkvea metoodika 

hinnangute andmise osa. 

5 %-line riskilisa on vägagi konservatiivne lähenemisviis, mis on mõeldud tagama, et veamäär ei 

oleks alahinnatud. 

38. Jääkriski uuringu metoodika ja käsiraamatu kohaselt peab töövõtja liigitama lõplikud vead

kümnesse eri kategooriasse, millest üks on „pettused ja rikkumised“.

Peale selle on kõigil jääkvea uuringu töövõtja heaks töötavatel isikutel kohustus anda 

pettusekahtlustest teada, nagu nõutud rahapesuvastastes õigusaktides. Niisiis on töövõtjal seaduslik 

kohustus kõigist sellistest tegevustest teada anda. 

39. Metoodika, mille alusel teha kindlaks, kas veamäärast tulenevalt tuleks esitada reservatsioon,

2017. ja 2020. aasta tegevusaruande koostamise vahelisel ajal rohkem ei muutnud kui kehtestati

reservatsioonide jaoks vähese tähtsuse reegel. Reservatsioonide puudumine 2020. aasta

tegevusaruandes ei tähenda mitte reservatsioonide ulatuse vähenemist, vaid see on metoodika range

kohaldamise tulemus.

40. Jääkvea uuring on üks mitmest kindluse saamise vahendist. Need piirangud on komisjonile hästi

teada ning komisjon võtab neid oma juhtimissüsteemi tugevate ja nõrkade külgede hindamisel

arvesse. Komisjoni arvates tagavad kõik need elemendid üheskoos selle, et rahvusvahelise partnerluse

peadirektoraadi iga-aastane tegevusaruanne annab juhtimisteabest õige ja õiglase ülevaate.

41. Komisjoni arvates peaks peadirektorite iga-aastastes tegevusaruannetes reservatsioonide

esitamisele kohaldatud vähese tähtsuse reegel jääma kehtima ka edaspidi. Selle otstarve on

keskendada reservatsioonid ainult olulistele juhtumitele, säilitades ühtlasi juhtimisaruandluse

läbipaistvuse.

Reservatsioone, mis on seotud juhtumitega, mille jääkviga on üle 2 %-lise olulisusnivoo, ei käsitata 

olulisena nende segmentide puhul, mis moodustavad talituse kogumaksetest alla 5 % ja mille 

finantsmõju on alla 5 miljoni euro. Seega ei ole vaja kvantifitseeritud reservatsioone, mis ei ületa 

kumbagi künnist. 

Reservatsioonide puudumise otsuse tegemisel kontrollivad komisjoni kõik talitused põhjalikult kõiki 

kindluse saamise aspekte ning järgivad komisjoni kesksete talituste kõiki suuniseid ja juhiseid. 

Juhtimisaruannete täielik läbipaistvus on siiski jätkuvalt tagatud, sest iga-aastases tegevusaruandes 

on nõuetekohaselt nimetatud juhtumid, mille puhul reeglit on kohaldatud. Nende juhtumite puhul 

rakendatakse hoolikalt järelmeetmeid. 
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Kõik eeltoodut arvesse võttes on komisjon seisukohalt, et DG INTPA esitab oma iga-aastases 

tegevusaruandes oma riskidest õige ja õiglase ülevaade ning vähese tähtsuse reegli kehtestamine ei 

kahjusta finantsjuhtimisele antavat koguhinnangut ja kindluse kohta tehtavat avaldust. 

JÄRELDUSED JA SOOVITUSED 

Soovitused 

49. Komisjon rõhutab, et kuigi kaht 2018. aasta soovitust ei ole täielikult järgitud, tegeleb

rahvusvahelise partnerluse peadirektoraat edasi nende probleemidega, mida kontrollikoda jääkvea

uuringu ja rahvusvaheliste organisatsioonidega koostööga seoses praeguse ja varasemate

kindluseandmiste puhul välja tõi (vt ka komisjoni vastus 1. soovituse kohta). Komisjon märgib, et

kontrollikoja 2019. aasta aruande 2. soovitust ei ole järgitud, sest sellega ei saanud nõustuda.

1. soovitus

Komisjon on selle soovitusega nõus. 

Komisjon juhib ka edaspidi partnerorganisatsioonide tähelepanu vajadusele anda kontrollikojale oma 

ülesannete täitmiseks vajalikku teavet. Vt ka komisjoni vastus punktile 26. 

2. soovitus

Komisjon ei nõustu selle soovitusega. 

Alates eelarveaastast 2019 võeti peadirektorite iga-aastastes tegevusaruannetes reservatsioonide 

esitamise jaoks kasutusele vähese tähtsuse reegel. Selle otstarve on keskendada reservatsioonid ainult 

olulistele juhtumitele, säilitades ühtlasi juhtimisaruandluse läbipaistvuse. 

Juhtimisaruannete täielik läbipaistvus on siiski jätkuvalt tagatud, sest iga-aastases tegevusaruandes on 

nõuetekohaselt nimetatud juhtumid, mille puhul reeglit on kohaldatud. Vt ka komisjoni vastus 

punktile 41. 

3. soovitus

Komisjon on selle soovitusega nõus. 

Komisjon uurib võimalust lisada jääkvea uuringu metoodikasse asjaomane viide või volitused 

normida pettusekahtlustest komisjoni teavitamine sobival tasandil. 
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